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WSTĘP
Raport o stanie miasta został sporządzony zgodnie z regulacjami zawartymi w uchwale
Nr PR.0007.28.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 lutego 2021 r. Stanowi podsumowanie
działalności Prezydent Miasta Grażyny Dziedzic jako organu wykonawczego, realizującego przy
pomocy Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych, zadania publiczne wynikające z
obowiązujących przepisów prawa. Już po raz trzeci, podczas sesji Rady Miasta Ruda Śląska, odbędzie
się dyskusja nad Raportem, nad realizacją zadań miasta w roku 2020, w której będą mogli zabrać głos
zainteresowani mieszkańcy.
Raport, który jest sprawozdaniem z pracy rudzkiego samorządu, powstał na podstawie informacji
przygotowanych przez wydziały urzędu i miejskie jednostki organizacyjne. Obejmuje praktycznie
wszystkie obszary funkcjonowania miasta, z uwzględnieniem m.in. takich zagadnień, jak współpraca
z organizacjami pozarządowymi, ochrona środowiska naturalnego, demografia, oświata i wychowanie,
pomoc społeczna, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta, czy też budżet obywatelski.
Realizacja strategii, programów oraz wszystkich działań podejmowanych przez Prezydent
Grażynę Dziedzic w roku 2020 ma wpłynąć na poprawę warunków życia mieszkańców oraz rozwój
miasta, także w dalszej perspektywie czasowej.
Rok 2020 był rokiem bardzo trudnym. Rzeczywistość, jaką zgotowała pandemia, postawiła nas
wszystkich w dotąd niespotykanej i trudnej sytuacji. Z nowymi wyzwaniami przyszło się zmierzyć
samorządom, które zostały zmuszone do przewartościowania postawionych sobie wcześniej celów
oraz poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie bezpiecznego funkcjonowania, realizowania zadań
na rzecz mieszkańców w warunkach epidemii.
O poziomie realizacji zadań oraz inicjatywach podjętych w roku 2020 przez Prezydent Miasta
Grażynę Dziedzic i ich rezultatach w poszczególnych obszarach funkcjonowania miasta, informują
kolejne rozdziały Raportu.
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CZĘŚĆ I
PREZYDENT, URZĄD MIASTA, MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SPÓŁKI
Z WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁEM MIASTA
Rozdział 1
Współpraca Prezydenta Miasta ze związkami komunalnymi, Górnośląsko – Zagłębiowską
Metropolią, porozumieniami międzygminnymi, stowarzyszeniami JST, z miastami partnerskimi
Rok 2020 był niezwykle trudny, największym wyzwaniem stała się walka z pandemią
koronawirusa. Ta sytuacja, która trwa do dziś, wywarła ogromny wpływ na działalność między innymi
samorządów. Ruda Śląska kontynuuje współdziałanie w różnych formach publiczno-prawnych,
współtworząc między innymi związki międzygminne. Ruda Śląska niezmiennie pozostaje członkiem
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Korzystamy
z przekazanych przez władzę centralną kompetencji do świadczenia usług publicznych, realizujemy
zadania będące przedmiotem wspólnego zainteresowania społeczności lokalnych.
Gminy reprezentowane są przez delegatów, najczęściej przez wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast lub osoby przez nich upoważnione.
Działalność Związków w 2020 rok ze względu na pandemię, rozminęła się z faktycznymi, pierwotnie
zaplanowanymi działaniami. Jak dziś wiadomo, plany te od połowy marca uległy całkowitemu
przeobrażeniu, ze względu na pandemię koronawirusa – wyzwanie, które zmusiło Związki do podjęcia
nieplanowanych i nieprzygotowanych wcześniej działań i modyfikacji pierwotnych zamierzeń.
Pomimo sytuacji pandemicznej, Związki, których członkiem jest Ruda Śląska, nie zawiesiły swojej
działalności, podejmowały trudne i ważne tematy, organizując spotkania w trybie zdalnym.
Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich odbyło 36 spotkań. Na jednym z nich podkreślano,
jak ważne jest reprezentowanie interesów miast w procesie legislacyjnym, a zwłaszcza
w formułowaniu opinii o projektach aktów prawnych i udział w negocjacjach na temat ich kształtu,
zgłaszanie sprzeciwu wobec projektów zawierających rozwiązania niekorzystne dla samorządów oraz
przedstawianie własnych projektów i propozycji ich rozwiązań. W wielu przypadkach udało się uzyskać
w całości lub w części oczekiwane zmiany.
Zgromadzenie Ogólne między innymi wystosowało apel o zażegnanie kryzysu polskiej oświaty.
Dotyczył on nie tylko pogłębiającej się luki w finansowaniu szkół, spowodowanej relatywnym
spadkiem

subwencji,

ale

także

pogarszającej

się

jakości

edukacji,

będącej

efektem

nieprzemyślanych, wzajemnie nieskoordynowanych i przeładowanych podstaw programowych.
Delegaci wyrazili też zaniepokojenie stanem i tendencjami zmian w polskiej polityce energetycznej
i klimatycznej. Związek w rezolucji sformułował oczekiwania miast wobec polskiego rządu oraz
instytucji unijnych w tej właśnie sprawie.
W dniach 5 i 6 marca odbyło się we Wrocławiu Zgromadzenie Ogólne Związku. Przedstawiciele blisko
300 miast zaapelowali do Rządu i Parlamentu o podjęcie skutecznych działań mających na celu
zapewnienie dalszego, oczekiwanego przez mieszkańców rozwoju polskich miast, wsi i regionów,
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co będzie możliwe tylko poprzez zapewnienie adekwatnego do zakresu przekazanych zadań,
stabilnego zasilania finansowego samorządów. Podkreślono także, iż niezbędne jest zagwarantowanie
w ustawach kształtujących ustrój gmin, powiatów i województw rzeczywistej samodzielności ich
organów w realizacji zadań własnych.
W ubiegłym roku odbyły się 4 stacjonarne posiedzenia w następujących miastach: Szczawnie Zdroju
(styczeń), Poznaniu (luty), Wrocławiu (marzec) i Śremie (lipiec/hybrydowe), a także 12 posiedzeń
online (2 w marcu, 4 w kwietniu oraz po jednym w maju, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie
i grudniu).
Zarząd Związku Miast Polskich odbył 13 posiedzeń, na których podjęto 55 stanowisk i innych
ważnych dokumentów, m.in. stanowisko w sprawie podwyżek cen energii, stanowisko w sprawie
nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stanowisko z 30 sierpnia
w sprawie sytuacji finansowej samorządów. W ramach działalności Związku odbyło się również
19 Komisji problemowych. Zarząd przyjął 55 stanowisk, zaopiniował 60 projektów ustaw,
18 projektów rozporządzeń i 15 innych otrzymanych dokumentów. Ponadto w okresie od kwietnia
ubiegłego roku spotkał się kilkakrotnie w trybie on-line z przedstawicielami rządu RP, w sprawach
ważnych dla samorządów.
W roku 2020 obradowały Komisje ZMP, które odbyły 3 posiedzenia stacjonarne oraz
12 posiedzeń online. Inne formy wymiany doświadczeń to przede wszystkim posiedzenia komisji
problemowych oraz konferencje, warsztaty, wizyty studyjne, których Związek jest organizatorem lub
współorganizatorem. W roku 2020 były to przede wszystkim wydarzenia organizowane w ramach
projektów, w większości w formule online. Związek udzielał też patronatu różnym konferencjom,
zapraszając miasta członkowskie do udziału. Najważniejsze spośród tych zorganizowanych w roku
2020 to Kongres Obywatelski oraz Samorządowe Forum Kapitału i Finansów.
2 marca 2020 r. odbyła się debata na temat stanu finansów samorządowych, zorganizowana
przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Związek Miast
Polskich.
10 marca 2020 r. w Senacie odbyła się konferencja „30. rocznica uchwalenia ustawy o samorządzie
terytorialnym”. Zorganizowała ją Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, aby upamiętnić uchwalenie 8 marca w 1990 r.,
z inicjatywy Senatu I kadencji, pierwszej ustawy samorządowej.
26 maja 2020 r. odbyła się debata online ZMP i dziennika Rzeczpospolita pt. „30 lat samorządu
terytorialnego. Jaka przyszłość czeka polskie samorządy”.
1 września 2020 r. odbyło się spotkanie Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej w formule online.
W posiedzeniu wzięło udział 30 osób z Polski i 26 z Niemiec. Tematami przewodnimi były zielona
rewitalizacja miast oraz skutki społeczne i gospodarcze pandemii COVID w samorządach.
W 2020 roku Związek Miast Polskich zorganizował wiele konferencji i kongresów.
„Jaka Polska wobec wyzwań przyszłości”? – pod tym hasłem odbył się 17 października 2020 r.
w formule online XV Kongres Obywatelski. Tematem przewodnim Kongresu Obywatelskiego były
wyzwania przyszłości. Jak im sprostać? Jakie wysiłki powinniśmy podjąć i czego nam dziś w tym
kontekście brakuje?
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30 października 2020 r. odbyła się w formule online II część osiemnastej edycji Samorządowego Forum
Kapitału i Finansów, organizowanego co roku przez wydawnictwo Municipium.
27 października 2020 r. redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” zorganizowała konferencję
online „Gospodarowanie mieniem”, nad którą patronat objął między innymi Związek Miast Polskich.
Wiosną 2020 r. Forum Rozwoju Lokalnego rozpoczęło cykl otwartych seminariów online dla
przedstawicieli miast, które poświęcone były zasobom, które można uruchomić i lepiej wykorzystać
do rozwoju lokalnego. Do końca 2020 odbyło się 14 edycji Forum Rozwoju Lokalnego.
Śląski Związek Gmin i Powiatów, w którego zarządzie zasiada prezydent Rudy Śląskiej Grażyna
Dziedzic, w 2020 roku kontynuował swoją aktywność, przedkładając szereg istotnych propozycji,
w tym zmian przepisów racjonalizujących funkcjonowanie w sferze zarówno finansowej, jak
i organizacyjnej w warunkach epidemii. W obliczu piętrzących się od lat trudności w zarządzaniu
usługami publicznymi i funkcjonowaniu samorządów lokalnych, Związek występował niejednokrotnie
z postulatami rozwiązania długofalowych problemów między innymi takich, jak sytuacja finansowa
jednostek samorządu terytorialnego oraz w sprawie potrzeby rewizji polityki centralnej dotyczącej
finansów samorządowych, w sprawie wybranych problemów dotyczących organizacji i finansowania
systemu oświaty, podjęcia działań wzmacniających efektywność polityki na rzecz czystego powietrza
w Polsce, ograniczenia zjawiska suszy i przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych, w sprawie
koniecznych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, systemu wynagrodzeń
pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, w sprawie systemowych
uregulowań w zakresie udzielania świadczeń medycznych w ramach szpitalnych izb przyjęć
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szpitalnych

oddziałów

ratunkowych,

wprowadzenia

niezbędnych

zmian

w

ustawie

o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zwolnienia z obowiązku uiszczenia przez jednostki
OSP podatku od nieruchomości (z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej), w sprawie konieczności uregulowania przepisów prawa w zakresie
przyznawania stypendiów motywacyjnych uzdolnionym dzieciom i młodzieży.
Organy statutowe Związku przyjęły 37 stanowisk. Większość z nich dotyczyła nowych okoliczności
funkcjonowania samorządów lokalnych w czasie pandemii.
Zarząd Związku w 2020 roku odbył 12 posiedzeń, 7 i 28 lutego w trybie stacjonarnym, zaś 3 i 24
kwietnia, 21 maja, 23 czerwca, 3 lipca, 19 sierpnia, 4 września, 2 października, 6 listopada,
7 grudnia ze względu na sytuację epidemiczną w trybie online. Spotkanie 3 kwietnia miało charakter
nadzwyczajny. Zarząd podjął podczas posiedzeń 29 stanowisk.
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w 2020 roku, tak jak
i większość Związków, kontynuował swoją działalność w trybie on-line. Podczas posiedzenia Walnego
Zebrania Członków, podjętych zostało 10 uchwał. Zarząd Związku obradował 11 razy i podjął 83
uchwały, z tego 8 spotkań odbyło się on-line. Odbyły się również 2 głosowania obiegowe, w trakcie
których podjęto 12 uchwał. Łącznie w roku sprawozdawczym 2020, podjęto 95 uchwał. Komisja
Rewizyjna podjęła 2 uchwały.
W roku 2020 w ramach RPO WSL na lata 2014-2020-ZIT odbyło się 5 konkursów i wybrano
45 projektów do dofinansowania. W efekcie uchwał podjętych przez Zarząd Związku, Miasto Ruda
Śląska otrzymało dofinansowanie do 5 projektów. Wybrane projekty dotyczyły takich obszarów jak
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rewitalizacja, pomoc społeczna, edukacja i przedsiębiorczość. Wszystkie na łączną kwotę około
12 mln złotych.
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego stara się prowadzić swoją
działalność w obszarze zadań do których został powołany.
Górnośląsko – Zagłębiowska

Metropolia

to

pierwsza

metropolia

w

Polsce.

Realizację

ustawowych zadań rozpoczęła 1 stycznia 2018 roku. Specjalnie dedykowana ustawa, na mocy, której
powstała Metropolia G-ZM określiła zadania, do których została powołana, a są to transport publiczny,
rozwój społeczno-gospodarczy, kształtowanie ładu przestrzennego i promocja.
W 2020 roku odbyło się 58 posiedzeń Zarządu, który podjął 324 uchwały, zawarł 21 porozumień
i udzielił 36 patronatów honorowych. W omawianym roku miało też miejsce 9 sesji Zgromadzenia
G-ZM, które podjęło 74 uchwały. Delegatem był I zastępca prezydenta miasta Rudy Śląskiej Krzysztof
Mejer.
Najważniejszym działaniem podejmowanym w 2020 roku była realizacja 125 inwestycji
związanych z ograniczeniem niskiej emisji, na łączną kwotę 74 mln złotych, w ramach „Programu
działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. Pozwoliło to na zmodernizowanie łącznie 20 km dróg
pieszych i rowerowych, modernizację energetyczną 126 budynków oraz modernizację 8 443 punktów
oświetleniowych. Budżet trzeciego Metropolitalnego Funduszu Solidarności wyniósł około 15 mln
złotych. Pieniądze te zostały przeznaczone na realizację 42 zadań inwestycyjnych mających na celu
poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców G-ZM.
Metropolia, jak i inne Związki, aktywnie włączyła się w walkę z epidemią koronawirusa, na co
przeznaczono 10 mln złotych. W ramach tych działań dofinansowano działalność 13 szpitali miejskich
oraz 5 powiatowych. Dotacje te pozwoliły na zakup karetek, respiratorów, defibrylatorów oraz innej
aparatury medycznej, a także na przeprowadzenie koniecznych prac infrastrukturalnych.
W 2020 roku w ramach planowanych działań, Metropolia dofinansowała 40 połączeń kolejowych
na obszarze G-ZM. Nastąpiło również przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie postepowania
przetargowego na realizację Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej. Opracowano
również 15 wniosków w ramach I etapu Programu „Kolej+” oraz zgłoszono 15 projektów do Programu
„Kolej+” we współpracy z gminami i województwem śląskim. Rekomendowano utworzenie 30 linii
metropolitalnych, uwzględniających w obsłudze wszystkie gminy członkowskie. Częstotliwości
kursowania tych linii zostały dopasowane do wielkości występujących potoków pasażerskich
i w większości mają one wynosić od 15 do 60 minut. Plan przewiduje 2 100 kursów w dni robocze.
Przeprowadzony został przetarg na wykonanie „Koncepcji Roweru Metropolitalnego”. Gotowy
dokument został odebrany i rozpoczęto prace nad docelowym kształtem systemu.
W ramach działań G-ZM 113 zamawiających uczestniczyło w grupie zakupowej energii elektrycznej
na lata 2020-2021, dzięki czemu zapewniony został stały poziom cen w okresie obowiązywania umów.
Ruda Śląska jako członek Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku
Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii, opłacała składki członkowskie, które w 2020 r. w sumie wyniosły 30 424 146,14 zł, z czego:
1)

składka członkowska na rzecz Związku Miast Polskich wyniosła 35 584,44 zł,
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2)

składka członkowska na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wyniosła 60 720,00, zł,

3)

składka członkowska na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa
Śląskiego wyniosła 24 840,00 zł,

4)

stała składka członkowska na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wyniosła 2 051 984,00
zł, a składka zmienna za 2020 rok wyniosła 25 703 328,00 zł. Ponadto rozliczenie składki za 2019
rok w kwocie 660 317,00 zł- część bieżąca plus 19 985,00 zł-część majątkowa oraz odroczenie za
listopad i grudzień 2019 roku w kwocie 3 938 874,70 zł-część bieżąca oraz 53 135,30 zł-część
majątkowa, co dało łączną kwotę 30 402,640 zł i zostało zapłacone 2 stycznia 2020 roku.
Miasto Ruda Śląska nadal zaprzyjaźnione jest z 6 miastami partnerskimi, do których należą

Leimen, Papenburg, Vibo Valentia, Levice, Mank oraz Giżycko, jednak w 2020 roku nie były
podejmowane żadne inicjatywy w zakresie współpracy z zaprzyjaźnionymi miastami.
Rozdział 2
Ilość złożonych interpelacji, ilość udzielonych odpowiedzi, w tym załatwionych pozytywnie
i negatywnie oraz ilość zrealizowanych działań wynikających ze złożonych interpelacji
Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, radni mogą
kierować do wójta interpelacje w sprawach dotyczących gminy.
Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy i powinna zawierać krótkie
przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
Interpelacje składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie
wójtowi. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie
nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji. Treść interpelacji oraz udzielonych
odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości, poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w centralnym rejestrze interpelacji i zapytań radnych
prowadzonym przez Kancelarię Urzędu Miasta, zarejestrowano w sumie 165 interpelacji i zapytań.
Interpelacje i zapytania wnoszono na sesjach Rady Miasta i w okresie międzysesyjnym.
W analizowanym okresie do Prezydenta Miasta wpłynęło 158 interpelacji i 7 zapytań. Odpowiedzi
udzielono na wszystkie interpelacje i zapytania radnych w ustawowym terminie.
liczba
interpelacje

158

zapytania

7

ogółem

165

Ilościowe zestawienie sposobu załatwienia interpelacji i zapytań w 2020 r. przedstawia się
następująco:
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Ilość złożonych interpelacji
i zapytań

sposób załatwienia interpelacji
i zapytań
pozytywnie

negatywnie

Ilość zrealizowanych
działań, wynikających
ze złożonych
interpelacji i zapytań

1

2

3

4

165

110

58

89

Rozdział 3
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i klubami sportowymi
Roczny program współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 przyjęty został Uchwałą
Nr PR.0007.226.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 14 listopada 2019 r. To najważniejszy dokument
określający współpracę Miasta Ruda Śląska z tym sektorem.
Ze względu na pandemię COVID-19 w roku 2020 nie odbyło się ani jedno posiedzenie
Zespołu

doradczo-inicjatywnego

ds.

współpracy

władz

samorządowych

z

organizacjami

pozarządowymi. Z członkami zespołu drogą mailową konsultowano treść ogłoszeń otwartych
konkursów ofert. Przesyłano również informacje o konsultowaniu projektów uchwał Rady Miasta
dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska funkcjonuje zakładka („Rudzkie NGO”), gdzie
publikowane są dane dotyczące organizacji oraz ich działań. Wydział Komunikacji Społecznej
i Promocji Miasta we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych
przygotowuje informacje, rozsyła je do lokalnych, regionalnych i krajowych mediów oraz
do subskrybentów newslettera. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych
mailowo przesyłał organizacjom informacje na temat działań pozostałych rudzkich organizacji
pozarządowych, potencjalnych źródeł finansowania, zmian w przepisach, szkoleń, konferencji itp.
W lokalnych mediach i za pośrednictwem Internetu promowano akcję: „1% dla rudzkich organizacji
pożytku publicznego”.
W roku 2020 r. Prezydent Miasta objęła patronatem honorowym 21 wydarzeń zorganizowanych
przez organizacje pozarządowe.
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej w ramach Tarczy Antykryzysowej udzielił bezzwrotnej
pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności następującym podmiotom:
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Taneczno-Artystyczne CULTURAL BAJZEL (umowa z 20 sierpnia
2020 r. na kwotę 4 785,50 zł),
- Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „Relaks” (umowa z 8 września 2020 r. na kwotę 5 000,00 zł),
- Rudzki Klub Sportowy MAT (umowa z 23 października 2020 r. na kwotę 5 000,00 zł).
- Ponadto PUP Ruda Śląska zawarł umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne,
w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w konsekwencji wystąpienia COVID-19,
następującym organizacjom:
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- Górniczy Klub Sportowy „Grunwald” (umowa z 5 czerwca dla jednej osoby na kwotę 357,01 zł,
umowa z 1 lipca 2020 r. dla jednej osoby na kwotę 714,02 zł),
- Klub Sportowy „Slavia” Ruda Śląska (umowa z 5 czerwca 2020 r. dla 3 osób na kwotę 7 195,11 zł),
- Klub Sportowy „Pogoń” Ruda Śląska (mowa z 29 czerwca 2020 r. dla 2 osób na kwotę 4 040,04 zł).
Zorganizowano również staż dla Ośrodka Święta Elżbieta (1 osoba) oraz Fundacji Unia Bracka
(4 osoby).
Współpraca miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego miała charakter finansowy i pozafinansowy. Na poziom
finansowania i realizacji zadań publicznych w roku 2020 r miały wpływ zarówno trudności związane
z finansami miasta, jak i sytuacja związana z pandemią covid-19.
Źródłem problemów finansowych Rudy Śląskiej było pozbawienie miasta dochodów na poziomie
27 mln zł wskutek zmian w systemie podatkowym, wzrost wydatków związanych z podwyżkami dla
nauczycieli (co kosztowało dodatkowe 19 mln zł) oraz wydatki związane z ustawową podwyżką pensji
minimalnej od 1 stycznia 2020 r. (zwiększenie o około 9 mln zł). W związku z powyższym Władze
miasta, przygotowując projekt budżetu na rok 2020 dokonały cięć w wydatkach bieżących oraz
zrezygnowały z realizacji części zadań inwestycyjnych. W pierwszej kolejności zostały zabezpieczone
wydatki na tzw. zadania obowiązkowe, m.in. na wynagrodzenia czy zadania związane z realizacją
zadań statutowych. Miało to istotny wpływ na wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe. Z powodu pandemii Covid-19 część zadań publicznych
musiała ulec znaczącym korektom, a niektóre zadania mimo zawartych umów nie mogły być
zrealizowane.
1.

Współpraca pozafinansowa.
Współpraca miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego o charakterze pozafinansowym, w szczególności
obejmowała:
1)

działania o charakterze organizacyjnym i promocyjnym:
- tworzenie wspólnego zespołu o charakterze inicjatywnym i doradczym,
- udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych,
- obejmowanie patronatem honorowym Prezydenta Miasta Ruda Śląska przedsięwzięć
realizowanych przez organizacje pozarządowe,
- udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Miastem, które ubiegają się
o dofinansowanie ze źródeł pozamiejskich,
- wsparcie merytoryczne organizacji i prowadzenie działalności doradczej związanej
z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych,
- prowadzenie i bieżące aktualizowanie elektronicznej bazy danych o funkcjonujących
na terenie Miasta organizacjach pozarządowych,
- prowadzenie i aktualizację serwisu informacyjnego na stronie internetowej Urzędu Miasta,
promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych prowadzonej na rzecz
mieszkańców oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach,
- wzajemne informowanie się o planowanych działaniach,
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- konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji na zasadach określonych w odrębnej
uchwale,
- promowanie w lokalnych mediach i za pośrednictwem Internetu akcji: „1% dla rudzkich
organizacji pożytku publicznego";
2)

konsultacje aktów prawa miejscowego:
w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi skonsultowano 50 projektów aktów prawa
miejscowego dotyczących działalności statutowej organizacji;

3)

udostępnianie lokali na prowadzenie działalności:
według stanu na 31 grudnia 2020 r. w minionym roku organizacje pozarządowe użytkowały
37 lokali z zasobów miejskich:
Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Adres lokalu

Powierzchnia
lokalu w m2

1.

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze

ul. Janasa 21/1

2.

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

ul. Bujoczka 12/1

47,33

3.

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

ul. 1 Maja 255/1

67,10

4.

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

ul. ks. J. Niedzieli
51B/7

42,34

5.

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

ul. Orzegowska 62/1

70,00

6.

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

ul. Solna 5/1

40,51

7.

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

ul. Markowej 22/14

25,51

8.

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

ul. Markowej 22/16

24,74

9.

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży
„Przystanek”

ul. Osiedlowa 1/3

71,46

10.

Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich „Zdrowe Życie”

ul. Ballestremów 16/3

11.

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza

ul. Solidarności 21/3

156,03

12.

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza

ul. Solidarności 21/4

49,10

13.

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza

ul. Solidarności 21/5

85,45

14.

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza

ul. Solidarności 21/7

66,30

15.

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza

ul. Solidarności 21/9

36,79

16.

Towarzystwo Miłośników Orzegowa

ul. Czapli 4/2

17.

Związek Górnośląski Koło Godula - Orzegów

ul. K. Goduli 30/1

34,23

18.

Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw
Niebanalnych In-nI

ul. Oświęcimska 87

313,42
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102,47 +
(18,09)

(137,93)

31,1 + (8,55)

19.

Polski Związek Wędkarski

ul. Piłsudskiego 8/1

14,75

20.

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
Koło w Rudzie Śląskiej

ul. Chorzowska 9/1

79,57 + (7,49)

21.

Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

ul. Chorzowska 9/2

54,54

22.

Polski Związek Wędkarski

ul. Chorzowska 9/6

34,23

23.

Rudzkie Konto Pomocy

ul. Markowej 22/15

37,31

24.

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne
Niemców Województwa Śląskiego Koło
Terenowe Ruda Śląska

ul. Solidarności 7/4

105,00

25.

Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju
w Rudzie Śląskiej

ul. Kalinowa 13/1

26.

Stowarzyszenie Rodzin Osób
Niepełnosprawnych „Nadzieja”

ul. Solidarności 7/5

27.

Fundacja Aktywni My

ul. ks. L. Tunkla 1/3

28.

Stowarzyszenie Motocyklistów „IFFI 9”

ul. Gwarecka 2/6

237,60

29.

Stowarzyszenie Szkółka Rekreacyjno
Sportowa ORLIK Ruda Śląska

ul. Gwarecka 2/8

179,38

30.

Stowarzyszenie Szkółka Rekreacyjno
Sportowa ORLIK Ruda Śląska

ul. Gwarecka 2/9

64,75

31.

Fundacja Feum

ul. Gierałtowskiego
20/1

32.

Rudzki Klub Sportu i Sztuki Walki „SEIKEN”

ul. Wolności 14/4

33.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska

ul. ks. Tunkla 147 A/1

34.

Fundacja na Rzecz Programu Wczesnego
Rozpoznawania Chorób Nowotworowych
u Kobiet „Godula-Hope”

ul. Główna 11,
pawilon A

35.

Ochotnicza Straż Pożarna

ul. Niedurnego 13

36.

Fundacja Armia Przyjaciół

ul. Wilka 9/1

37.

Fundacja „Zamek Chudów” z siedzibą
ul. Podzamcze 6, 44-177

Ul. Bujoczka 28

396,25 +
(teren 850)
243,98
145,65 + 50,83)

40,00 + (5,60)
237,80
1108,55
572,80 +
(246,40)
460,18
64,00
60,00 +
pozostałe
obiekty
210,00 +
teren 66,00

*w nawiasach (0,00) podano powierzchnię przynależną (piwnice)
2.

Współpraca o charakterze finansowym.
Współpraca o charakterze finansowym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych
w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Zlecenie
zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert, jak również w trybie pozakonkursowym.
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych były zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta w zakładce „Rudzkie NGO”
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.
1)

W roku 2020 zadania publiczne realizowało 57 organizacji. W kolejności alfabetycznej były to:
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- Caritas Diecezji Sosnowieckiej,
- Ciężarowy Klub Sportowy „Slavia” Ruda Śląska,
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne,
- GKS „Grunwald” Ruda Śląska,
- GKS „Urania” Ruda Śląska – Kochłowice,
- GKS „Wawel Wirek”,
- Katolicki Parafialny Klub Sportowy „Halemba”,
- Klub Sportowy Nelson Club,
- Klub Sportowy „Pogoń” Ruda Śląska,
- Klub Sportowy „Rugby Club Ruda Śląska”,
- Klub Sportowy „Slavia”,
- Klub Sportowy „Zgoda” Ruda Śląska – Bielszowice,
- Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Ruda Śląska,
- Miejski Klub Sportowy „Gwarek”,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Śląskiej,
- Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie,
- Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa,
- Ośrodek Święta Elżbieta,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie Koło Ruda Śląska,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Chorzowie,
- Rudzki Klub Kyokushin Karate,
- Rudzki Klub Sportowy „MAT”,
- Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „RELAKS”,
- Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”,
- Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”,
- Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw”,
- Rzymskokatolicka Parafia św. Michała Archanioła w Orzegowie,
- Stowarzyszenie

Honorowych

Dawców

Krwi

Rzeczypospolitej

Polskiej

Klub

SHDK

im. Henryka Dunanta,
- Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Halemba”,
- Stowarzyszenie

Honorowych

Dawców

Krwi

Rzeczypospolitej

Polskiej

przy KWK „Pokój”,
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”,
- Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Św. Jana Pawła II,
- Stowarzyszenie „Otwarte Serca”,
- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Grunwald”,
- Stowarzyszenie Rekreacyjno - Sportowe „Gwiazda”,
- Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”,
- Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy,
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Klub

HDK

- Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza,
- Szkoła Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska,
- Szkółka Rekreacyjno - Sportowa „Orlik”,
- Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rudzie Śląskiej,
- Tenisowy Klub Sportowy „Slavia” w Rudzie Śląskiej,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Jastrząb”,
- Towarzystwo Lekkoatletyczne „Pogoń”,
- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”,
- Towarzystwo Piłkarskie „Jastrząb”,
- Uczniowski Klub Pływacki Ruda Śląska,
- Uczniowski Klub Sportowy „Floret”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Grot”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Manta”,
- Uczniowski Klub Sportowy Szkółka Piłkarska,
- Uczniowski Klub Sportowy „Śląsk”,
- Zapaśniczy Klub Sportowy „Slavia”,
- Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie,
- Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety,
- Związek Górnośląski Koło Kochłowice,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ruda Śląska,
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej,
- Ciężarowy Klub Sportowy „Slavia” Ruda Śląska,
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne,
- GKS „Grunwald” Ruda Śląska,
- GKS „Urania” Ruda Śląska – Kochłowice,
- GKS „Wawel Wirek”,
- Katolicki Parafialny Klub Sportowy „Halemba”,
- Klub Sportowy Nelson Club,
- Klub Sportowy „Pogoń” Ruda Śląska,
- Klub Sportowy „Rugby Club Ruda Śląska”,
- Klub Sportowy „Slavia”,
- Klub Sportowy „Zgoda” Ruda Śląska – Bielszowice,
- Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Ruda Śląska,
- Miejski Klub Sportowy „Gwarek”,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Śląskiej,
- Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie,
- Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa,
- Ośrodek Święta Elżbieta,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie Koło Ruda Śląska.
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2)

Ilość organizacji pozarządowych wyrażających w roku 2020 wolę podjęcia współpracy
z Miastem w zakresie realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności: 59 organizacji.
Oprócz wyżej wymienionych były to:
- SKJ Omega,
- ZSK Milon.

3)

Zadania publiczne zrealizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Łączna ilość zadań publicznych zrealizowanych przez Miasto, tj. przez niżej wymienione wydziały
Urzędu Miasta Ruda Śląska i jednostki organizacyjne Miasta, we współpracy z organizacjami
wyniosła 115 zadań (dla porównania w 2019 r. było to 90 zadań):
a)

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - 19 zadań,

b)

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej - 83 zadania,

c)

Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa - 1 zadanie,

d)

Wydział Zarządzania Kryzysowego - 1 zadanie,

e)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 11 zadania.

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez ww. wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki
organizacyjne został przedstawiony w części II Raportu.
4)

Środki finansowe z budżetu miasta wydatkowane na zadania realizowane we współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
Wysokość środków finansowych pochodzących z budżetu Miasta wykorzystanych na zadania
realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi wyniosła łącznie 8 0141 506,05 zł
(dla porównania w 2019 r. – 13 7470154,73 zł), w tym:
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 2 176 421,68 zł,
- Wydział Kultury i Kultury Fizycznej – 263 152,73 zł,
- Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa – 498 000,00 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 5 134 973,59 zł,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego – 68 958,05 zł.

5)

Własne środki finansowe organizacji pozarządowych.
Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację
zadań publicznych, z uwzględnieniem wydziałów/jednostek organizacyjnych nadzorujących
realizację zadań publicznych w roku 2020:
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 137 016,08 zł,
- Wydział Kultury i Kultury Fizycznej – 45 030,99 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 6 255 592,77 zł.
Łącznie

wysokość

własnych

środków

finansowych

zaangażowanych

przez

organizacje

pozarządowe w realizację zadań publicznych wynosiła 6 437 6369,84 zł.
6)

Beneficjenci.
W zadaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z niżej wymienionymi
wydziałami i jednostkami uczestniczyło 18 657 beneficjentów (osób i rodzin):
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 12 886 osób,
- Wydział Kultury i Kultury Fizycznej – 5 373 osoby,
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- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 398 osób.
3.

Zmiany dotyczące ilości organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta,
odnotowane w 2020 roku.

1)

Organizacje pozarządowe, które powstały w 2020 roku:
a)

stowarzyszenia rejestrowane:
- Stowarzyszenie Ogrodowe „Rudzkie Ogrody”,
- Stowarzyszenie „Festelno Czelodka”,
- Rudzkie Stowarzyszenie Darta,
- Stowarzyszenie Ogrodowe „Pomorskie Dziki”.

b)

fundacje:
- Fundacja Fortis Pro Nobis,
- Fundacja Rozwoju Sportu „Czarne Diamenty”.

c)

stowarzyszenia zwykłe:
- Stowarzyszenie „Otylia”,
- Ruda Śląska Bliżej,
- Stowarzyszenie zwykłe „Nad Dolinką”,
- Fruniemy z Pomocą,
- Monolit,
- Dobra informacja.

d)

stowarzyszenie sportowe:
- UKS „Szkółka Piłkarska”,
- Klub Sportowy „Tęcza”.

2)

Organizacje pozarządowe, które zostały zlikwidowane w 2020 roku:
- Stowarzyszenie Dzierżawców Ogródków działkowych przy ul. Lipińskiej i Goduli,
- Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 im. biskupa Wilhelma
Pluty,
- Fundacja Szyb Andrzej,
- Fundacja Feum,
- Towarzystwo Miłośników Rekreacji Konnej „Hubert”,
- Wykreślenie SRS Orlik Ruda Śląska z ewidencji stowarzyszeń przy Prezydencie Miasta,
ze względu na rejestrację w KRS.

3)

Organizacje pozarządowe, które przeniosły swoje siedziby do innych miast:
- Fundacja Szczyt Kultury- (siedzibę przeniesiono do Katowic).

4.

Zespół ds. Organizacji Pozarządowych - MOPS.
W 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, w strukturze Działu

Realizacji Projektów, działał Zespół ds. Organizacji Pozarządowych, który realizował następujące
zadania:
1)

Obsługa procesu przekazywania i realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej przez organizacje pozarządowe:
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a)

ilość otwartych konkursów ofert zorganizowanych w 2020 roku: 11 (w tym m.in.:
przygotowywanie projektów ogłoszeń o otwartych konkursach ofert oraz zarządzeń),

b)

obsługa techniczno - administracyjna Komisji Konkursowej, powołanej w celu wyłonienia
realizatorów zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i pieczy
zastępczej, m.in.: ustalanie terminu i miejsca posiedzenia Komisji, informowanie członków
Komisji
o terminie i miejscu posiedzenia Komisji, przygotowywanie dokumentacji Komisji (m.in.
listy obecności, oświadczenia członków Komisji, karty oceny merytorycznej i formalnej,
protokół),

c)

udział w Komisjach konkursowych, podawanie informacji o konkursie i wynikach konkursu
ofert do wiadomości publicznej,

d)

ilość opracowanych projektów umów i aneksów do umów: 12,

e)

ilość przeprowadzonych działań monitorujących realizację zawartych umów – na bieżąco,

f)

ilość przeprowadzonych konsultacji indywidualnych z przedstawicielami organizacji
realizujących zadania na podstawie zawartych umów – na bieżąco,

g)

współpraca z Zespołem ds. Kontroli w zakresie kontroli merytorycznej zadań realizowanych
przez ZOP,

h)

monitorowanie poprawności realizacji zadań, zgodnie z umowami prowadzonymi przez
Zespół, analiza sprawozdań z realizacji zadań zleconych organizacjom (półrocznych,
rocznych i końcowych) wpływających do ZOP, pod względem merytorycznym, Ogółem
zweryfikowano 28 sprawozdań i 24 zestawienia miesięczne,

2)

i)

przygotowywanie dyspozycji wypłaty środków – na bieżąco,

j)

ilość przeprowadzonych rozmów w sprawie wolontariatu oraz z wolontariuszami: 4.

Inne zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi:
a)

koordynacja dystrybucji żywności w Mieście Ruda Śląska w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2019). W ramach Podprogramu 2019 przekazano
Caritas

Archidiecezji

Katowickiej

874

skierowania

dla

2 259

osób

najbardziej

potrzebujących. Łącznie do mieszkańców miasta Ruda Śląska trafiło ponad 111 ton artykułów
spożywczych,
b)

koordynacja dystrybucji żywności w ramach POPŻ 2014 – 2020 wśród osób bezdomnych
we współpracy z Ośrodkiem dla Osób Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”
i Noclegowniami Miejskimi w Rudzie Śląskiej,

c)

współpraca z Caritas w zakresie realizacji na terenie Miasta Ruda Śląska działań
towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie
prowadzenia

gospodarstwa

domowego

realizowanych

w

ramach

POPŻ

2014-2020

(rekrutacja, dokumentacja, dystrybucja artykułów do realizacji warsztatów oraz nagród
itp.),
d)

Współpraca przy realizacji Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniora,
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e)

Współpraca z Caritas w zakresie realizacji zadania publicznego współfinansowanego
ze środków Województwa Śląskiego w ramach małych grantów senioralnych „Śląskie
dla Seniora” (rekrutacja, dokumentacja, dystrybucja paczek itp.),

f)

Wsparcie organizacji pozarządowych w czasie pandemii (w szczególności wsparcie
informacyjno – doradcze, informowanie o możliwości uzyskania wsparcia (w szczególności
środków ochronnych) w ramach programów, kontakt z Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną

w

zakresie

możliwości

przeprowadzenia

testów

laboratoryjnych

w kierunku wykrycia obecności wirusa SARS-COV-2 wśród osób kierowanych interwencyjnie
do ośrodków wsparcia itp.),
g)

Udział w Zespołach Inicjatywno – Doradczych oraz innych spotkaniach organizowanych
przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych,

h)

Gromadzenie

informacji

na

temat

istniejących

możliwości

pozyskiwania

środków

zewnętrznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i innych ustaw,
i przekazywanie danych o konkursach pracownikom Ośrodka, a także organizacjom
pozarządowym realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej i innych ustaw,
i)
3)

Sporządzanie sprawozdawczości i informacji z zakresu realizowanych zadań.

Zadania zlecone organizacjom pozarządowym.
Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, organy administracji
rządowej i samorządowej, mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,
udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom
pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy,
prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej. Zlecenie realizacji zadania z zakresu
pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert. Do zlecania
zadań, o których mowa wyżej stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie:
a)

w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej realizowało łącznie 6 uprawnionych podmiotów:
- Ośrodek Święta Elżbieta, Ruda Śląska 41 – 700 ul. Wolności 30,
- Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza 43- 190 Mikołów, ul. Okrzei 2,
- Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej, 41-706
Ruda Śląska ul. Kłodnicka 103,
- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Chorzowie, 41-506 Chorzów, ul. Czysta 7,
- Chrześcijańskie

Stowarzyszenie

Dobroczynne

z

siedzibą

w

ul. Bolesławska 23,
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej, 41-200 Sosnowiec, ul. Korczaka 5.
b)

w 2020 roku dotowano 11 wniosków:
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Kluczach

32-310,

- Udzielanie schronienia osobom bezdomnym (w tym niepełnosprawnym) z terenu miasta
Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych (liczba miejsc: 22, liczba osób
objętych pomocą: 28),
- Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży osobom z terenu Miasta Ruda Śląska” (liczba miejsc: 5, liczba osób
objętych pomocą: 10),
- Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci
pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Placówka socjalizacyjna
- nr 1 (liczba miejsc: 12, liczba osób objętych pomocą: 13),
- Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci
pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Placówka socjalizacyjna
nr 2 (liczba miejsc: 12, liczba osób objętych pomocą: 12),
- Prowadzenie

domu

pomocy

społecznej

dla

osób

dorosłych

niepełnosprawnych

intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (liczba miejsc:
48 osób, liczba osób objętych pomocą: 49, w tym mieszkańcy Rudy Śląskiej: 34),
- Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (liczba
miejsc: 53 osoby, liczba osób objętych pomocą: 57, w tym mieszkańcy Rudy Śląskiej: 45),
- Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku (liczba miejsc: 90
osób, liczba osób objętych pomocą: 125, w tym mieszkańcy Rudy Śląskiej: 123),
- Prowadzenie

domu

pomocy

społecznej

dla

osób

dorosłych

niepełnosprawnych

intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (liczba miejsc:
95 osób, liczba osób objętych pomocą: 96, w tym mieszkańcy Rudy Śląskiej: 79),
- Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowego
Domu Samopomocy w dzielnicy Ruda (liczba miejsc: 21, liczba osób objętych pomocą:
23),
- Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowego
Domu Samopomocy w dzielnicy Halemba (liczba miejsc: 43, liczba osób objętych pomocą:
46),
- Zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych
- oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia.
(liczba osób objętych pomocą: 2).
4)

Środki finansowe wydatkowane na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym.
LICZBA DOTOWANYCH WNIOSKÓW:

11

LICZBA PODMIOTÓW:

6

Wysokość środków finansowych
z budżetu Miasta Ruda Śląska
wykorzystanych na realizację zadań

Środki z Budżetu Miasta

5 147 038,34 zł

Środki Wojewody Śląskiego

5 713 895,00 zł

Łączna kwota dotacji
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10 860 933,34 zł

Rozdział 4
Dostępność Prezydenta Miasta dla mieszkańców (ilość przyjętych stron w ramach pełnionego
dyżuru)
W ramach spotkań z mieszkańcami Prezydent Miasta wraz ze swoimi zastępcami spotkała się
z mieszkańcami Wirku, Halemby, Bielszowic i Czarnego Lasu. W spotkaniach, które odbyły się
na początku 2020 roku uczestniczyło 160 osób. Sytuacja wywołana pandemią pokrzyżowała plany
dalszych spotkań w dzielnicach, które musiały zostać odwołane na czas zagrożenia epidemicznego,
jednak Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic oraz jej zastępcy, z zachowaniem reżimu sanitarnego,
indywidualnie spotykali się z mieszkańcami w siedzibie Urzędu Miasta.
W 2020 roku Prezydent Miasta przyjęła 105 osób, Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych
spotkała się z 97 osobami, Zastępca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania przestrzennego przyjął
163 osoby, natomiast Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki komunalnej 228 osób.
Rozdział 5
Informacje dotyczące Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek
z własnościowym udziałem miasta
Administrację publiczną na terenie miasta Ruda Śląska tworzy, wraz z Urzędem Miasta, szereg
innych instytucji. Podmioty te można podzielić na miejskie jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej (jednostki budżetowe, np. MOSiR, placówki oświatowe, MOPS, zakłady
budżetowe tj. Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej), podmioty posiadające osobowość prawną
(samorządowe instytucje kultury np. Muzeum, Biblioteka, Dom Kultury, samodzielne publiczne
zakłady opieki zdrowotnej np. Przychodnie Rejonowe), jednostki administracji rządowej tworzące
tzw. administrację zespoloną (np. Policja, PINB, Straż Pożarna, Straż Graniczna). Do administracji
zespolonej należy również miejska jednostka organizacyjna realizująca zadania powiatu oraz
administracji rządowej - Powiatowy Urząd Pracy.
Dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia sporządzono z uwzględnieniem
pracowników zatrudnionych na zastępstwo. Informacje dotyczące pracowników zatrudnionych
na stanowiskach pedagogicznych w miejskich placówkach oświatowych zostały sporządzone
na podstawie raportów statystycznych z systemu Vulcan.
1.

Urząd Miasta Ruda Śląska.

1)

struktura: strukturę organizacyjną Urzędu Miasta tworzą wydziały, jednostki równorzędne
o innej nazwie, referaty oraz samodzielne stanowiska pracy, zwane komórkami organizacyjnymi.
Podstawowy układ struktury organizacyjnej Urzędu tworzą: Pion Prezydenta Miasta, Pion
Zastępcy Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania przestrzennego, Pion Zastępcy Prezydenta
Miasta ds. gospodarki komunalnej, Pion Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych, Pion
Sekretarza Miasta oraz Pion Skarbnika Miasta. Urzędem Miasta kieruje Prezydent Miasta. W czasie
nieobecności Prezydenta Miasta Urzędem Miasta kieruje upoważniony Zastępca Prezydenta
Miasta. Prezydent Miasta kieruje jednoosobowo działalnością Miasta, prowadzi politykę Miasta
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oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Urzędu,
wykonując wobec nich funkcje pracodawcy,
2)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

3)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
prezydent, skarbnik, zastępca prezydenta
sekretarz miasta/inspektor ochrony danych,
naczelnik wydziału (kierownik jednostki
równorzędnej), rzecznik prasowy, główny
księgowy, audytor wewnętrzny, inspektor
kontroli dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej, geodeta miasta na prawach
powiatu, zastępca głównego księgowego,
kierownik referatu, zastępca naczelnika
wydziału (kierownika jednostki
równorzędnej), pełnomocnik do spraw
ochrony informacji niejawnych.

76

76

7 879,64

Stanowiska urzędnicze: radca prawny, główny
specjalista, główny specjalista ds. BHP,
starszy inspektor, inspektor, starszy
specjalista, podinspektor, specjalista,
informatyk, archiwista, referent, młodszy
referent, młodszy strażnik, aplikant,
kartograf, młodszy inspektor.

452

450,99

4 522,63

Stanowiska pomocnicze i obsługi: sekretarka,
kierowca samochodu osobowego,
konserwator, kserografista, operator
urządzeń powiel., pomoc administracyjna,
robotnik gospodarczy, sprzątaczka, starsza
telefonistka.

54,10

54,10

3 843,65

koszty działalności: 306 021 439,70 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 37 247 592,72 zł.

2.

Miejskie instytucje kultury.

1)

Miejskie Centrum Kultury, ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
a)

struktura: działalnością Miejskiego Centrum Kultury kieruje dyrektor. Dyrektor zarządza MCK
oraz reprezentuje je na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu MCK, w zakresie
jego praw i obowiązków majątkowych i finansowych, wymagane są podpisy dyrektora oraz
kontrasygnata głównego księgowego lub osób przez nich pisemnie upoważnionych. Podczas
nieobecności dyrektora jego funkcję pełni zastępca dyrektora ds. technicznych,
na podstawie pełnomocnictwa. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy
dyrektora ds. technicznych i głównego księgowego. Pracownicy zarządzający nadzorują
funkcjonowanie odpowiednich działów bezpośrednio lub przy pomocy kierowników działów.
W celu realizacji ważnych zadań doraźnych, dyrektor może także ustanowić zespół
zadaniowy. Obecnie w MCK istnieje następujący podział organizacyjny: Dział organizacji
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imprez, Dział promocji i marketingu, Dział finansowo-księgowy, Dział technicznej obsługi
imprez, Dział pomocniczy,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, z-ca dyrektora
ds. technicznych, główna księgowa,
kierownik działu organizacji imprez,
kierownik działu promocji i marketingu
Stanowiska urzędnicze: specjalista
ds. kadr i płac, specjalista
ds. księgowych, kasjer biletowy,
specjalista - asystent dyrektora,
specjalista ds. organizacji imprez,
plastyk, specjalista ds. promocji
i marketingu
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
operator obsługi i naprawy urządzeń
technicznych - oświetleniowiec/
elektryk, operator obsługi i naprawy
urządzeń technicznych - akustyk/
elektryk, operator obsługi i naprawy
urządzeń technicznych – akustyk,
sprzątaczka portier-stróż nocny
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

5

5

6 275,52

8,08

6,58

3 587,48

11

10

3 242,44

koszty działalności: 1 929 174,14 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 088 287,15 zł.

2)

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Dworcowa 33 18, 41-710 Ruda Śląska
a)

struktura: dyrektor zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz oraz ponosi pełną
odpowiedzialność za jej funkcjonowanie. Dyrektor kieruje Biblioteką przy pomocy zastępcy,
głównego księgowego, kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego, instruktorów
oraz kierowników poszczególnych komórek merytorycznych. Dyrektor może ustanowić
pełnomocników, określając termin i zakres ich upoważnień w formie pełnomocnictwa.
W skład biblioteki wchodzą następujące główne komórki organizacyjne: Dział Finansowo Księgowy, Sekretariat Biblioteki, Dział Organizacyjno-Administracyjny, Dział Informatycznomedialny, specjalista ds. BHP, Dział Instrukcyjno–Metodyczny, Dział Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów, Biblioteka główna (Stacja Biblioteka), 10 Filii Biblioteki,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, zastępca dyrektora,
gł. księgowy, sekretariat, dział
metodyczny, kierownicy jednostek
organizacyjnych

19,83

19,66

5 074,16

Stanowiska urzędnicze: pracownicy
merytoryczni, administracja,
księgowość, informatycy

36,58

35,70

3 211,89

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
pracownik gospodarczy

22,50

18,44

2 465,13

koszty działalności: 5 615 928,57 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 384 794,55 zł.

3)

Muzeum Miejskie, ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śląska
a)

struktura: dyrektor zarządza działalnością Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest
za nie odpowiedzialny. Strukturę organizacyjną Muzeum tworzą następujące komórki
organizacyjne działalności podstawowej: Dział Historii, Dział Etnografii, Dział NaukowoOświatowy, Biblioteka, działalności administracji i obsługi: Dział Księgowości, Dział
Administracji, Samodzielne stanowiska: młodszy renowator. W miarę potrzeb i znaczącego
powiększenia zbiorów w Muzeum może zostać utworzona funkcja Głównego Inwentaryzatora
Muzeum,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor

1

1

7 568,00

Stanowiska urzędnicze

8

5,9

3 292,00

Stanowiska pomocnicze i obsługi

9

6

2 924,00

koszty działalności: 1 307 576,59 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 767 143,85 zł.

4)

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska
a)

struktura:

kierownictwo

Domu

Kultury

stanowią:

dyrektor,

zastępca

dyrektora

ds. administracyjno-technicznych i główna księgowa. Dyrektor zarządza Domem Kultury
i reprezentuje go na zewnątrz oraz kieruje pracą poszczególnych stanowisk określonych
w schemacie organizacyjnym DK. W czasie nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni
zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych. Dyrektor, w razie uzasadnionej
potrzeby, może korzystać z innych specjalistycznych prac i usług. Do wykonania niektórych
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zadań dyrektor może stworzyć specjalny zespół zadaniowy, nad którym prowadzi nadzór
osobiście lub poprzez wyznaczoną przez niego osobę. Główna księgowa jak i pozostali
pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy odpowiadają przed dyrektorem
za prawidłowe wywiązywanie się z powierzonych zadań oraz wszelkich, w granicach
posiadanych uprawnień, samodzielnie podjętych decyzji,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-technicznych,
Główna Księgowa, Kierownik działu
organizacji imprez

4

4

6 383,27

Stanowiska urzędnicze:
specjalista ds. organizacji imprez,
specjalista ds. amatorskiego ruchu
artystycznego, Plastyk, Specjalista
ds. marketingu i promocji, Specjalista
ds. administracyjno-kadrowych, Kasjer,
Kasjer biletowy, pracownik działu
księgowego, specjalista ds. organizacji
imprez, księgowa (pracownik działu
księgowego)

5

5

3 620,30

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
Koordynator ds. gospodarczotechnicznych, koordynator
ds. utrzymania czystości, operator
obsługi urządzeń nagłośnieniowych,
oświetleniowych, audiowizualnych itp.,
pracownik gospodarczy, sprzątaczka,
portier

7

7

3 437,21

koszty działalności: 1 389 963,47 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 812 340,60 zł.

3.

Jednostka budżetowa realizująca zadania w zakresie sportu i rekreacji.

1)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska
a)

struktura: całokształtem działalnośćci Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji kieruje
dyrektor, który ponosi za nią pełną odpowiedzialność. Dyrektor kieruje działalnością MOSiR
przy pomocy Głównego Księgowego i kierowników jednostek organizacyjnych. Podczas
nieobecności dyrektora kierownictwo sprawuje osoba przez niego wyznaczona, posiadająca
stałe lub czasowe upoważnienia i pełnomocnictwa. W skład MOSiR wchodzą następujące
jednostki organizacyjne: Dział księgowo-finansowy (DKF), Dział Organizacji Imprez (DI),
Dział Organizacyjny i Spraw Pomocniczych (DOP), Dział Techniczny (DT), kierownicy
obiektów: kierownik obiektów w Nowym Bytomiu - Basen kryty, Basen letni i lodowisko
mobilne (KN), kierownik obiektów w Rudzie i w Orzegowie - Basen kryty, Hala sportowa
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i Burloch Arena (KO), kierownik obiektów w Kochłowicach i w Halembie - Basen kryty i Hala
sportowa (KH), kierownik Działu Organizacji Imprez, Hali, Orlika i Stadionu w Nowym
Bytomiu oraz Orlika w Bykowinie (DI),
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, zastępca dyrektora, główny
księgowy, zastępca głównego
księgowego, kierownicy obiektów

5,74

5,74

6 351,00

Stanowiska urzędnicze: starszy
specjalista ds. kadrowo-płacowych,
starszy specjalista ds. BHP, główny
specjalista ds. technicznych,
specjalista ds. kadrowo-płacowych,
specjalista ds. technicznych,
specjalista ds. księgowości, specjalista
ds. organizacji imprez

8,63

7,50

4 218,29

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc biurowa, kierowca,
gospodarz obiektu, konserwator,
instruktor ratownictwa, ratownik
wodny, sprzedawca biletów, pracownik
obsługi, robotnik, sprzątaczka

90,69

89,45

3 436,40

koszty działalności: 9 784 101,15 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 5 086 156,84 zł.

4.

Jednostki budżetowe realizujące zadania w zakresie pomocy społecznej.

1)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Markowej 20, 41-709 Ruda Śląska
a)

struktura: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej kieruje dyrektor
przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego. W strukturze Ośrodka znajduje się:
17 działów, 2 zespoły, 10 sekcji oraz 5 samodzielnych stanowisk,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, zastępca dyrektora, główny
księgowy, zastępca głównego
księgowego, audytor wewnętrzny,
inspektor ochrony danych, kierownik
działu, zastępca kierownika działu,
kierownik sekcji, kierownik sekcji
pracowników socjalnych

34,82
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów
34,82

Wysokość
średniej
płacy brutto
6 053,34

Stanowiska urzędnicze: główny
specjalista, starszy specjalista, starszy
specjalista ds. BHP, specjalista, starszy
informatyk, informatyk, starszy
inspektor, inspektor, podinspektor,
referent, starszy księgowy, księgowy

101,83

101,34

3 791,12

stanowiska pomocnicze: aspirant pracy
socjalnej, pracownik socjalny, starszy
pracownik socjalny, specjalista pracy
socjalnej, starszy specjalista pracy
socjalnej, starszy specjalista pracy
socjalnej – koordynator, młodszy
asystent rodziny, asystent rodziny,
starszy asystent rodziny, główny
specjalista, instruktor reintegracji
zawodowej, konsultant, konsultant–
koordynator, pomoc administracyjna,
sekretarka, psycholog, koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej, starszy
koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej, terapeuta

130,89

130,14

3 856,76

13,17

8,80

3 035,57

Stanowiska obsługi: magazynier,
sprzątaczka, robotnik gospodarczy
c)

koszty działalności: 241 390 923,67zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 14 002 343,39 zł.

2) Dzienny Dom „Senior-WIGOR” ul. Markowej 20a, 41-709 Ruda Śląska
a)

struktura: Dzienny Dom „Senior–WIGOR” jest placówką wsparcia dziennego, przeznaczoną
dla 60 seniorów powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, o zmniejszonej sprawności
psychofizycznej oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Placówką kieruje
dyrektor. Strukturę organizacyjną, obok dyrektora, tworzą główny księgowy, inspektor,
terapeuta zajęciowy, technik fizjoterapii, kucharka, pomoc kuchenna, sprzątaczka,
pracownik gospodarczy,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, główny księgowy

2

1,06

6 980,00

Stanowiska urzędnicze: podinspektor,
inspektor, starszy inspektor

3

2,5

3 696,00

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
starszy technik fizjoterapii, starszy
instruktor terapii zajęciowej, kucharz,
pomoc kuchenna, sprzątaczka,
robotnik gospodarczy

7

6,5

3 201,00

koszty działalności: 872 872,11 zł

28

w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 679 667,77 zł.
3)

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych, ul. Wita Stwosza 1, 41-705 Ruda Śląska
a)

struktura: pracą Ośrodka kieruje dyrektor (D). Strukturę organizacyjną Ośrodka, obok
dyrektora, tworzą główny księgowy (GK), samodzielne stanowisko ds. pracowniczych oraz
zespoły: rehabilitacyjny, pielęgniarski, terapeutyczny i pracowników obsługi. W skład
poszczególnych zespołów w 2020 roku wchodziły następujące stanowiska: zespół
rehabilitacyjny: terapeuci, starsi technicy fizjoterapii; zespół terapeutyczny: logopeda,
terapeuta, wychowawca, starszy instruktor terapii zajęciowej; zespół pielęgniarski: starsze
pielęgniarki; zespół pracowników obsługi: kucharka-dietetyk, pomoc kuchenna, kierowcy,
starsze pokojowe,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, główny księgowy

2

2

5 640,62

Stanowiska urzędnicze: inspektor
ds. pracowniczych

1

1

3 838,11

19

17,5

3 002,23

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
terapeuta, wychowawca, logopeda,
fizykoterapeuta, terapeuta zajęciowy,
kierowca, kucharka, pomoc kuchenna,
pokojowa
a)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

koszty działalności: 1 364 111,73 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 128 374,46 zł.

4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska
a)

struktura: pracą ośrodka kieruje dyrektor. Strukturę organizacyjną ośrodka, obok dyrektora
tworzą: główny księgowy, zespół administracyjno-kadrowy oraz zespół interwencji, pomocy
psychologicznej i socjalnej,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, główny księgowy

2

1

6 837,29

Stanowiska urzędnicze: starszy
inspektor, referent

1

1

5 488,16

12

8,62

4 088,03

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
psycholog, terapeuta, konsultant,
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starszy pracownik socjalny, robotnik
gospodarczy, sprzątaczka
c)

koszty działalności: 876 880,84 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 664 086,10 zł.

5) Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej, ul. Bujoczka 12, 41-700 Ruda Śląska
a)

struktura: strukturę organizacyjną placówki tworzą: kierownik, główny księgowy, zespół
organizacyjno – pracowniczy, zespół pracowników merytorycznych oraz zespół obsługi
technicznej. W skład zespołu organizacyjno-pracowniczego mogą wchodzić starszy
inspektor, inspektor, pomoc administracyjna. W skład zespołu pracowników merytorycznych
mogą wchodzić: starszy wychowawca – koordynator, starszy wychowawca, wychowawca,
młodszy wychowawca, psycholog, terapeuta. Pracą placówki kieruje kierownik,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
kierownik, główny księgowy

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej płacy
brutto

3

0,99

2 532,12

Stanowiska urzędnicze: starszy
inspektor, inspektor

0,33

0,33

3 763,97

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
Starszy wychowawca - koordynator,
starszy wychowawca, wychowawca,
młodszy wychowawca, psycholog,
terapeuta

6,66

4,45

2 270,99

koszty działalności: 315 629,86 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 69 144,67 zł.

6) Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej, ul. Puszkina 7, 41-704 Ruda Śląska
a)

struktura: podstawową strukturę organizacyjną Domu tworzą działy, zespoły, sekcje oraz
samodzielne stanowiska pracy, zwane komórkami organizacyjnymi. Podstawową strukturę
organizacyjną tworzą Dział Usług Opiekuńczo-Terapeutycznych (w skład, którego wchodzi
Zespół opiekuńczy społeczności I, Zespół opiekuńczy społeczności II, Zespół opiekuńczy
społeczności III, Zespół Usług Wspomagających (ZUW), Sekcja rehabilitacji), główny
księgowy, któremu podlega Dział Finansowo-Księgowy, Dział Organizacji i Spraw
Pracowniczych, Dział Techniczno-Zaopatrzeniowy (DTZ), w ramach którego funkcjonuje
kuchnia oraz samodzielne stanowisko ds. bhp,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, główny księgowy, kierownik
działu, kierownik zespołu
Stanowiska urzędnicze: referent,
starszy inspektor, starsza księgowa,
specjalista ds. bhp.
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
starsza opiekunka, opiekunka, starsza
pokojowa, pokojowa, starszy
pracownik socjalny, pracownik
socjalny, starsza pielęgniarka,
pielęgniarka, instruktor terapii
zajęciowej instruktor ds. k.o.,
psycholog, kapelan, starszy
fizjoterapeuta, fizjoterapeuta, główny
specjalista ds. rehabilitacji, pomoc
biurowa, starszy kucharz, kucharz,
pomoc kuchenna, konserwator,
robotnik gospodarczy, ogrodnik,
szwaczka, kierowca, sprzątaczka,
sprzątaczka-prasowaczka,
recepcjonista, portier
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

8

8

5 775,87

7,90

6,73

3 717,23

123,01

121,53

3 309,62

koszty działalności: 10 884 411,15 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 7 187 015,82 zł.

7) Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Broniewskiego 8, 41-711 Ruda Śląska
a)

struktura: w ramach Rodzinnego Domu Dziecka funkcjonuje stanowisko dyrektora,
młodszego wychowawcy oraz sprzątaczki. Wszystkie stanowiska podlegają bezpośrednio
pod dyrektora. Placówką kieruje dyrektor,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
młodszy wychowawca, sprzątaczka
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

1

1

7 055,00

2,08

1,54

3 043,18

koszty działalności 286 733,52
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 145 069,47 zł.
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Wysokość
średniej
płacy brutto

8)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, ul. Leśna 18, 41-706 Ruda Śląska
a)

struktura: w ramach Rodzinnego Domu Dziecka funkcjonuje stanowisko dyrektora,
wychowawcy oraz młodszego wychowawcy. Wszystkie stanowiska podlegają bezpośrednio
pod dyrektora. Placówką kieruje dyrektor,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor

1

1

5 881,67

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
młodszy wychowawca, wychowawca

2,41

1,08

3 019,44

koszty działalności 247 876,36 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 119 343,63 zł.

9)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3, ul. Lecha 10, 41-710 Ruda Śląska
a)

struktura: w ramach Rodzinnego Domu Dziecka funkcjonuje stanowisko dyrektora,
młodszego wychowawcy oraz robotnika gospodarczego. Wszystkie stanowiska podlegają
bezpośrednio pod dyrektora. Placówką kieruje dyrektor,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2019, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor

1,27

1,27

6 140,81

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
młodszy wychowawca, robotnik
gospodarczy

2,09

1,56

2 976,06

koszty działalności 302 458,12 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 155 973,92 zł.

10) Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej, ul. Bujoczka 12, 41-700 Ruda Śląska
a)

struktura: placówką kieruje dyrektor. Oprócz dyrektora struktura zawiera następujące
komórki: główny księgowy, pracownicy administracyjni, noclegowania dla kobiet,
noclegownia dla mężczyzn, ogrzewalnia, pracownicy punktu poradnictwa,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, główny księgowy

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

2

1,25

4 414,96

Stanowiska urzędnicze: inspektor

1,17

0,29

948,46

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
opiekunowie, pracownik socjalny

7,92

5,43

3 063,96

koszty działalności: 676 373,88 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 493 411,34 zł.

11) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Plebiscytowej
12, 41-705 Ruda Śląska
a)

struktura: Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul.
Plebiscytowej 12, 41-705 Ruda Śląska wraz z obsługiwanymi przez Centrum placówkami:
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2,
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4,
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 oraz Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie
w Rudzie Śląskiej,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, zastępca dyrektora
(wcześniej Kierownik MS), gł. księgowy
Stanowiska urzędnicze: starszy
inspektor, starsza księgowa, główny
specjalista
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
pomoc administracyjna, sekretarka,
starszy pracownik socjalny, pracownik
socjalny, psycholog, kierowca,
sprzątaczka, robotnik gospodarczy,
starszy wychowawca – koordynator,
starszy wychowawca, wychowawca,
młodszy wychowawca
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

3

3

6 949,74

4,83

4,58

4 302,37

41,72

40,51

3 455,66

koszty działalności: 3 888 055,01 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 515 163,04 zł.

12) Izba Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej, ul. L. Tołstoja 11, 41-709 Ruda Śląska
a)

struktura: jednostką kieruje dyrektor, który również reprezentuje ją na zewnątrz. Oprócz
dyrektora,

struktura

przewiduje

stanowisko
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głównego

księgowego,

pion

lekarzy,

pracowników administracyjnych, kierowników zmiany oraz grupę pracowników: opiekunów
i dezpozytariuszy. Grupa opiekunów i dezpozytariuszy podlega bezpośrednio kierownikowi
zmiany. Wszyscy pozostali pracownicy podlegają bezpośrednio dyrektorowi,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, główny księgowy, kierownik
zmiany

6

5,5

4 981,80

Stanowiska urzędnicze: inspektor,
referent

3

3

3 983,12

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
opiekun zmiany, porządkowaopiekunka, lekarz, felczer, pomoc
biurowa

13

11,60

3 938,68

koszty działalności: 1 806 942,51 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 249 545,32 zł.

5.

Powiatowy Urząd Pracy.
a)

siedziba - ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska, struktura: całokształtem działalności
Powiatowego Urzędu Pracy kieruje dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność. Dyrektor
kieruje działalnością Urzędu przy pomocy zastępcy i kierowników komórek organizacyjnych.
Podczas nieobecności dyrektora kierownictwo sprawuje zastępca. Zakres zastępstwa
obejmuje wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. W Powiatowym Urzędzie Pracy mogą
być tworzone następujące komórki organizacyjne: dział; referat; samodzielne stanowisko
pracy. Odrębną komórkę organizacyjną stanowi Centrum Aktywizacji Zawodowej. Centrum
Aktywizacji Zawodowej jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną Powiatowego Urzędu
Pracy i realizuje zadania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy. W Centrum
Aktywizacji mogą być tworzone: działy, referaty, samodzielne stanowiska pracy.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej wyróżniamy następujące komórki: Dział
Ewidencji i Świadczeń, Dział Finansowo- Księgowy, Radca prawny, Dział Organizacyjno –
Administracyjny, Samodzielne Stanowisko ds. Administracji, Systemem Informatycznym,
Samodzielne Stanowisko ds. Prawnych i Ochrony Danych Osobowych, Centrum Aktywizacji
Zawodowej (Dział Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Zawodowego, Dział Rozwoju Zasobów
Ludzkich, Dział ds. Projektów),

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, zastępca dyrektora, główna
księgowa, zastępca głównej księgowej,
Inspektor ochrony danych, kierownicy
działów, kierownik referatu

10,90

10,90

5 862,00

Stanowiska urzędnicze: radca prawny,
starszy inspektor powiatowy, inspektor
powiatowy, starszy inspektor,
inspektor, archiwista, doradca
zawodowy -stażysta, pośrednik pracy –
stażysta, specjalista ds. programów,
specjalista ds. programów – stażysta,
specjalista ds. rozwoju zawodowego,
specjalista ds. rozwoju zawodowego –
stażysta, specjalista ds. rejestracji
i świadczeń, starszy księgowy, starszy
referent, księgowy, referent

44,1

43,1

3 757,00

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, archiwista
(do 18.05.2018 r.), pomoc biurowa,
robotnik gospodarczy, sprzątaczka

5,48

4,4

2 989,00

koszty działalności: 5 577 383,83 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 956 012,44 zł.

6.

Zakłady budżetowe.

1)

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej, ul. Główna 11, 41-711 Ruda Śląska:
a)

struktura:

w

schemacie

organizacyjnym

RZAZ

ujęte

zostały

następujące

piony:

administracyjny (stanowisko urzędnicze kierownicze, stanowiska urzędnicze, stanowiska
pomocnicze), usługowy (stanowiska pomocnicze), rehabilitacyjno-medyczny (stanowiska
medyczne, stanowiska rehabilitacyjne). Dyrektor RZAZ jest przełożonym wszystkich pionów
zawartych w schemacie organizacyjnym, a co za tym idzie wszystkich pracowników
zatrudnionych w tych pionach. Ilość stanowisk urzędniczych, pomocniczych oraz
rehabilitacyjno-medycznych uzależniona jest od umowy z Województwem Śląskim
reprezentowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach, a Miastem Ruda Śląska –
organizatorem RZAZ,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor

1
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów
0,63

Wysokość
średniej
płacy brutto
5 443,78

Stanowiska urzędnicze: główna
księgowa, główny specjalista,
specjalista, inspektor

4,5

4,5

5 025,78

stanowiska medyczne i rehabilitacyjne:
kierownik ds. rehabilitacji, psycholog,
lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka,
technik fizjoterapii, masażysta

6,5

5,15

3 861,66

108,42

68,93

2 849,69

Stanowiska pomocnicze: kierownicy
działu, z-ca kierownika działu,
pracownik obsługi działu, kierowca,
pomoc administracyjna, sprzątaczka,
pracownik działu
c)

koszty działalności: 5 382 615,67 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 446 976,90 zł.

7.

Miejskie jednostki budżetowe realizujące zadania oświatowo-wychowawcze.

1)

Zespół Miejskich Przedszkoli Nr 1, ul. Wolności 43, 41-700 Ruda Śląska
a)

struktura: w skład Zespołu Miejskich Przedszkoli Nr 1 wchodzi Miejskie Przedszkole Nr 7 oraz
Miejskie Przedszkole nr 38. Organami Zespołu Miejskich Przedszkoli Nr 1 są: dyrektor, Rada
Pedagogiczna i Rada Rodziców. Dyrektor Zespołu Miejskich Przedszkoli nr 1 kieruje bieżącą
działalnością przedszkola, a także reprezentuje je na zewnątrz. Rada Pedagogiczna jest
organem kolegialnym przedszkola. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w Zespole Miejskich Przedszkoli nr 1. Rada Rodziców reprezentuje
ogół rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Miejskich Przedszkoli nr 1. W skład Rady
Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców każdego oddziału, wybranych
w tajnych wyborach na zebraniu rodziców poszczególnych grup. W każdym z ww. miejskich
przedszkoli funkcjonuje dział: stołówka oraz obsługa,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

31

23,87

4 801,10

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

1

5 330,01

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

1

0,13

348,83

30

27,50

2 780,88

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
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intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży
c)

koszty działalności: 3 747 881,84 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 668 605,94 zł.

2)

Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Misia Uszatka, ul. Pokoju 22, 41-709 Ruda Śląska
a)

struktura: w skład struktury organizacyjnej Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Misia Uszatka
wchodzą: dyrektor, pracownicy pedagogiczni – nauczyciele, pracownicy zatrudnieni
na

stanowiskach urzędniczych, w

tym

kierowniczych stanowiskach urzędniczych,

pomocniczych i obsługi. Organami przedszkola są: dyrektor, Rada Pedagogiczna – pracownicy
pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu, Rada Rodziców - jako organ społeczny,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

13

9,06

4 623,59

1

0,5

2 462,00

13

11,5

2 615,40

koszty działalności: 1 516 994,15 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 036 599,98 zł.

3)

Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. A. Maya 5, 41-700 Ruda Śląska
a)

struktura: strukturę organizacyjną Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Rudzie Śląskiej tworzą:
dyrektor, wicedyrektor, pracownicy pedagogiczni, pracownicy administracyjni, pracownicy
obsługi. Dyrektor kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor
jest również przewodniczącym Rady Pedagogicznej, sprawując nadzór w zakresie
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przestrzegania przez nią prawa. Pracownicy pedagogiczni podlegają bezpośrednio
dyrektorowi przedszkola oraz wicedyrektorowi w zakresie jego obowiązków. Pracownicy
administracji i obsługi podlegają bezpośrednio dyrektorowi przedszkola,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto*

18

12,84

4 793,98

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

0,50

2 539,03

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

1

0,10

311,18

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży

17

14,00

2 780,70

koszty działalności: 2 005 982,15 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 443 853,48 zł.

4)

Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Wesołej Rodzinki, ul. Modrzejewskiej 10, 41-703 Ruda Śląska
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 9 kieruje dyrektor, któremu podlegają:
pedagodzy, administracja, pracownicy kuchni, pracownicy obsługi. W skład zespołu
pedagogów wchodzą: nauczyciel wychowania przedszkolnego, języka angielskiego, religii,
psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny. Pracownicy administracji to główny księgowy
i pomoc biurowa. Pracownicy kuchni to: kucharka, pomoc kuchenna i intendent. W skład
pracowników obsługi wchodzą: pomoc nauczyciela, woźna i robotnik gospodarczy,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

13

9,33

4 793,98

1

0,5

2 189,46

13

11

2 618,59

koszty działalności: 1 553 425,34 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 101 093,27 zł.

5)

Miejskie Przedszkole Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Solskiego 5, 41-703 Ruda Śląska
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 12 kieruje dyrektor, któremu podlegają:
pedagodzy, administracja, pracownicy kuchni, pracownicy obsługi. W skład zespołu
pedagogów wchodzą: nauczyciel wychowania przedszkolnego, języka angielskiego, religii,
psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny. Pracownicy administracji to główny księgowy
i pomoc biurowa. Pracownicy kuchni to kucharka, pomoc kuchenna, intendent. W skład
pracowników obsługi wchodzą: pomoc nauczyciela, woźna oraz robotnik gospodarczy,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

20

13,28

4 145,03

1

0,5

2 255,00

12

10,63

2 418,52

szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży
c)

koszty działalności: 1 819 718,65zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 349 648,86 zł.

6)

Miejskie Przedszkole Nr 17, ul. Niedurnego 63, 41-709 Ruda Śląska
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 17 kieruje dyrektor, któremu podlegają:
wicedyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji: główny księgowy, pomoc biurowa oraz
pracownicy obsługi: intendent, pomoc nauczyciela, woźna, kucharka, pomoc kuchenna,
dozorca i robotnik gospodarczy,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

15

10,71

4 525,00

1

0,5

2 452,25

14

12

2 494,20

koszty działalności: 1 647 653,86 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 167 171,22 zł.

7)

Miejskie Przedszkole Nr 18, ul. Kazimierza 4, 41-709 Ruda Śląska
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 18 kieruje dyrektor, który jest
przełożonym dla wszystkich pracowników, reprezentuje przedszkole na zewnątrz oraz
sprawuje nadzór pedagogiczny. Poza stanowiskiem dyrektora w przedszkolu funkcjonują
następujące stanowiska pracy podzielone na piony: pracownicy pedagogiczni – nauczyciele,
stanowisko urzędnicze kierownicze - główna księgowa, stanowiska pomocnicze i obsługi,
w tym: pomoc administracyjno – biurowa, intendent, pomoc kuchenna, pomoc nauczyciela,
woźna i dozorca,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

14

8,08

4 785,19

1

0,50

2 472,90

11

8,67

2 368,08

koszty działalności: 1 269 161,95 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 870 294,74 zł.

8)

Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska
a)

struktura: organami Miejskiego Przedszkola Nr 19 są dyrektor oraz Rada Rodziców. Dyrektor
jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników: pracowników pedagogicznych,
w skład których wchodzą: nauczyciele, nauczyciele specjaliści – psycholog, katecheta,
anglista oraz główna księgowa – stanowisko urzędnicze kierownicze, w tym stanowiska
pomocnicze i obsługi: pomoc biurowa, pomoc nauczyciela, intendent, kucharka, pomoc
kuchenna, woźne oddziałowe oraz robotnik gospodarczy,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

14

7,50

4 762,92

1

0,5

2 339,53

14

11,93

2 247,60

szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży
c)

koszty działalności: 1 248 582,79 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 891 084,54 zł.

9)

Miejskie Przedszkole Nr 20 im. Słonecznej Doliny, ul. 1. Maja 286, 41-710 Ruda Śląska
a)

struktura: organami Miejskiego Przedszkola Nr 20 są dyrektor oraz Rada Rodziców. Dyrektor
jest bezpośrednim przełożonym zastępcy dyrektora, głównej księgowej, intendenta,
kucharki, dozorcy, robotnika gospodarczego, woźnych oddziałowych. Zastępcy dyrektora
przedszkola podlegają nauczyciele, którzy sprawują nadzór na pracownikami pomocy
nauczyciela, głównej księgowej podlega pomoc biurowa, a kucharce pomoc kuchenna,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

17

11,39

4 889,67

1

0,5

2 339,53

14,00

12,50

2 425,24

koszty działalności: 1 713 160,61 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 233 168,72 zł.

10) Miejskie Przedszkole Nr 21, ul. Licealna 7, 41-710 Ruda Śląska
a)

struktura: całokształtem działalności Miejskiego Przedszkola nr 21 w Rudzie Śląskiej kieruje
dyrektor. Strukturę organizacyjną przedszkola, obok dyrektora, tworzą: zastępca dyrektora,
główny księgowy, nauczyciele, pracownicy obsługi, pracownicy stołówki oraz pomoc
administracyjna. W skład poszczególnych zespołów wchodzą następujące stanowiska:
nauczyciele wychowania przedszkolnego i specjaliści, administracja – główna księgowa,
intendent, pomoc administracyjna oraz pracownicy obsługi, w tym: woźna oddziałowa,
dozorca, pomoc nauczyciela, pracownik gospodarczy, pracownicy stołówki – kucharka oraz
pomoc kuchenna,
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b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

14

8,07

4 773,87

1

0,5

2 340,45

13

10,50

2 967,03

koszty działalności: 1 395 408,01 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 003 033,02 zł.

11) Miejskie Przedszkole Nr 24, ul. Energetyków 9, 41-706 Ruda Śląska
a)

struktura: pracą Miejskiego Przedszkola Nr 24 kieruje dyrektor. Strukturę organizacyjną
przedszkola, obok dyrektora, tworzą: wicedyrektor, główny księgowy oraz nauczyciele,
pracownicy

obsługi,

pracownicy

stołówki

oraz

pomoc

administracyjna.

W

skład

poszczególnych zespołów wchodzą następujące stanowiska: nauczyciele – nauczyciel dzieci
przedszkolnych, logopeda, kucharka, nauczyciel języka angielskiego, pracownicy obsługi
w tym: dozorca, woźna oddziałowa, pomoc nauczyciela, robotnik gospodarczy, pracownicy
stołówki – intendent, kucharka i pomoc kuchenna,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

15

12,69

4 476,05

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

0,5

2 663,80

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,

15,42

12,67

2 624,91
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rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży.
c)

koszty działalności: 1 729 190,45 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 452 167,24 zł.

12) Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Piotra Skargi 117, 41-706 Ruda Śląska
a)

struktura: pracą Miejskiego Przedszkola Nr 25 kieruje dyrektor. Strukturę organizacyjną,
obok dyrektora tworzą: kadra pedagogiczna – nauczyciele, logopeda, administracja – główny
księgowy oraz obsługa - intendent, kucharz, pomoc kuchenna, woźne, robotnik gospodarczy,
pomoc nauczyciela, pomoc administracyjna, dozorcy. Kucharz oraz pomoc kuchenna
podlegają intendentowi,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

12

8,55

3 921,81

2

0,57

2 745,65,

15

11,98

2 792,53

koszty działalności: 1 397 489,61 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 004 631,65 zł.

13) Miejskie Przedszkole Nr 30 im. Bajkowej Krainy, ul. Kokota 174, 41-711 Ruda Śląska
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 30 kieruje dyrektor, który jest
pracodawcą wszystkich pracowników przedszkola, a także przewodniczącym Rady
Pedagogicznej. Strukturę organizacyjną, obok dyrektora tworzą: Rada Rodziców,
wicedyrektor, główny

księgowy, nauczyciele wychowania

przedszkolnego, w

tym

prowadzący zajęcia z języka angielskiego i logopeda, nauczyciele specjaliści, w tym
psycholog, pedagog, nauczyciel zajęć gimnastyki korekcyjnej, pracownicy obsługi
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i administracji, w tym pomoc biurowa, intendent, kucharz, pomoc kuchenna, pomoc
nauczyciela, woźna oddziałowa, dozorca i robotnik gospodarczy,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

29

20,78

4 624,00

1

1

5 122,01

29,17

22,88

2 781,71

koszty działalności: 3 166 285,06 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 246 510,96 zł.

14) Miejskie Przedszkole Nr 31, ul. Plebiscytowa 9, 41-705 Ruda Śląska
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 31 kieruje dyrektor, który jest
pracodawcą wszystkich pracowników przedszkola. Strukturę organizacyjną, obok dyrektora
tworzą pracownicy pedagogiczni, pomoc nauczyciela, główna księgowa, intendent oraz
pracownicy obsługi,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

8

5,42

5 487,85

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

0,5

2 442,91

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,

9

8,5

2 220,35
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konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży
c)

koszty działalności: 1 073 339,84 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 762 959,44 zł.

15) Miejskie Przedszkole Nr 32, ul. Tunkla 96, 41-707 Ruda Śląska
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 32 kieruje dyrektor, który jest
pracodawcą wszystkich pracowników oraz sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami
i pozostałymi pracownikami. W strukturze organizacyjnej, oprócz dyrektora wyodrębnione
zostały następujące stanowiska pracy: główny księgowy, nauczyciele, logopeda, psycholog,
intendent, inspektor ds. BHP, pomoc nauczyciela, woźna, kucharka, pomoc kuchenna,
dozorca, robotnik gospodarczy oraz pomoc administracyjna,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

13

7,38

4 213,83

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

0,5

2 670,18

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszym informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

1

0,05

249,60

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży

17

12,75

2 709,55

koszty działalności: 1 403 643,64 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 907 120,09 zł.
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16) Miejskie Przedszkole Nr 34, ul. Kamienna 46, 41-707 Ruda Śląska
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 34 kieruje dyrektor, który reprezentuje
przedszkole na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu
nauczycieli i pracowników obsługi i administracji oraz sprawuje nadzór pedagogiczny. Obok
dyrektora, strukturę organizacyjną tworzą: pion dydaktyczno – wychowawczy, w skład,
którego wchodzą nauczyciele grup i pomoc nauczyciela oraz pionu administracyjno –
obsługowego, w skład, którego wchodzą: główna księgowa, pomoc biurowa i intendent,
któremu podlegają: kucharka, pomoc kuchenna, robotnik gospodarczy, konserwator
i woźne,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

11

7,57

5 019,37

1

0,50

2 640,00

12

11,10

2 927,06

koszty działalności: 1 343 340,55 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 976 690,43 zł.

17) Miejskie Przedszkole Nr 35, ul. Zamenhofa 3, 41-706 Ruda Śląska
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 35 kieruje dyrektor. Strukturę
organizacyjną przedszkola, oprócz dyrektora tworzą: wicedyrektor, główny księgowy,
nauczyciele, pracownicy obsługi, pracownicy stołówki oraz pomoc administracyjna. W skład
poszczególnych zespołów wchodzą następujące stanowiska: nauczyciele – nauczyciel dzieci
przedszkolnych, logopeda, katecheta, nauczyciel języka angielskiego, pracownicy obsługi –
dozorca, woźna oddziałowa, pomoc nauczyciela, robotnik gospodarczy, pracownicy stołówki
– intendent, kucharka i pomoc kuchenna,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:

47

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Wysokość
średniej
płacy brutto

12,75

4 690,47

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

0,5

2 922,87

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży

17

14,48

2 917,60

koszty działalności: 2 001 001,49 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 415 949,73 zł.

18) Miejskie Przedszkole Nr 37 im. Pracowitych Pszczółek, ul. Obr. Westerplatte 8, 41-710 Ruda
Śląska
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 37 kieruje dyrektor. Strukturę
organizacyjną, obok dyrektora tworzą: nauczyciele, główna księgowa, woźne, pomoce
nauczyciela, intendent, dozorcy, pracownik gospodarczy, kucharka oraz pomoce kuchenne,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

14

12,64

4 879,87

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

0,5

2 765,00

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży

17

14,5

2 875,35
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c)

koszty działalności: 1 972 876,62 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 423 307,17 zł.

19) Miejskie Przedszkole Nr 39 im. Bajkolandii, ul. Sokolska 6, 41-706 Ruda Śląska
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 39 kieruje dyrektor, który reprezentuje
przedszkole na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu
nauczycieli i pracowników obsługi administracji. Przedszkolem kieruje dyrektor. W skład
Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. Rada Rodziców
jest organem społecznym przedszkola. Dyrektorowi podlegają: wicedyrektor szkoły,
pracownicy pedagogiczni, główny księgowy oraz pracownicy administracji i obsługi,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

19

18,10

4 660,63

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

0,5

2 497,88

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

1

0,03

266,50

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży

22

17,76

2 704,62

koszty działalności: 2 622 058,32 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 908 355,32 zł.

20) Miejskie Przedszkole Nr 40 im. Marii Kownackiej, ul. Norwida 12, 41-700 Ruda Śląska
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 40 kieruje dyrektor. Podczas jego
nieobecności obowiązki przejmuje wicedyrektor przedszkola. Strukturę organizacyjną, obok
dyrektora i wicedyrektora, tworzą: główna księgowa, Rada Pedagogiczna, pracownicy
administracji, pracownicy obsługi. Wicedyrektorowi podlegają nauczyciele i pomoce
nauczyciela. Intendent sprawuje nadzór nad kucharzem oraz pomocami kuchennymi,
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b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

28

21,15

4 350,71

1

0,7

4 753,56

22

21,83

2 718,37

koszty działalności: 2 921 188,11 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 644 365,19 zł.

21) Miejskie Przedszkole Nr 42, ul. Brzozowa 2, 41-707 Ruda Śląska
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 42 kieruje dyrektor. W przypadku
nieobecności dyrektora, wicedyrektor pełni funkcję zastępcy dyrektora i reprezentuje
placówkę na zewnątrz. Strukturę organizacyjną przedszkola, obok dyrektora i wicedyrektora
tworzą: pracownicy pedagogiczni – nauczyciele, pracownicy administracji (główny księgowy,
pomoc administracyjna) oraz pracownicy obsługi (pomoc nauczyciela, intendent, woźna
oddziałowa, pomoc kuchenna, kucharka i konserwator),

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

21

13,94

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

0,5

2 295,02

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,

0

0,00

0,00
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4 174,00

kasjer, księgowy, straszy referent,
referent
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży
c)

14

13

2 622,32

koszty działalności: 1 998 506,36 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 331 820,04 zł.

22) Miejskie Przedszkole Nr 43, ul. Drozdów 6, 41-705 Ruda Śląska
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 43 kieruje dyrektor. Podczas nieobecności
dyrektora obowiązki przejmuje wicedyrektor przedszkola. Wicedyrektor sprawuje także
nadzór pedagogiczny. Strukturę organizacyjną, obok dyrektora i wicedyrektora, tworzą:
Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, główna księgowa, pracownik administracji i pracownicy
obsługi,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

20

15,19

4 751,58

1

0,5

2 833,20

13

17,72

2 782,79

koszty działalności: 2 395 243,03 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 637 189,42 zł.
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Wysokość
średniej
płacy brutto

23) Miejskie Przedszkole Nr 44 im. Koniczynki, ul. Bytomska 3, 41-703 Ruda Śląska
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 44 kieruje dyrektor, który jest
kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników
niebędących

nauczycielami.

W

czasie

nieobecności

dyrektora

zastępstwo

pełni

wicedyrektor. Wicedyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny we współdziałaniu z dyrektorem.
Strukturę organizacyjną, obok dyrektora i wicedyrektora tworzą: pedagodzy (nauczyciele
wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel religii, psycholog,
logopeda, terapeuta pedagogiczny), główny księgowy, pomoc biurowa, intendent,
pracownicy kuchni (kucharka, pomoc kuchenna) oraz pracownicy obsługi (pomoc
nauczyciela, woźna oraz robotnik gospodarczy),
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży
c)

Wysokość
średniej
płacy brutto

19,86

4 378,23

1

0,50

2 676,75

17

15,75

2 916,91

koszty działalności: 2 587 119,64 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 853 008,99 zł.

24) Miejskie Przedszkole Nr 45, ul. Chrobrego 6, 41-705 Ruda Śląska
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 45 kieruje dyrektor przedszkola. Dyrektor
pełni nadzór pedagogiczny. W kierowaniu przedszkolem dyrektora wspomaga zastępca
dyrektora przedszkola. Strukturę organizacyjną, obok dyrektora i zastępcy dyrektora tworzy
Rada Rodziców, pion wychowawczo – dydaktyczny: nauczyciele oraz pion stanowisk
administracji i obsługi: główna księgowa, pomoc biurowa, pomoc nauczyciela, intendent,
kucharka, pomoce kuchenne, woźne i dozorcy,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy
portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

17

11,47

4 474,25

1

0,5

2 635,00

16

14,33

2 739,48

koszty działalności: 1 820 377,94 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 231 075,88 zł.

25) Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Szramka 7, 41-705 Ruda Śląska
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 47 kieruje dyrektor. W przedszkolu
utworzono także stanowisko wicedyrektora, który zastępuje dyrektora w czasie jego
nieobecności. Organami przedszkola, obok dyrektora są Rada Pedagogiczna oraz Rada
Rodziców. Dyrektor sprawuje nadzór nad pionem dydaktyczno-wychowawczym, który
tworzą: wicedyrektor, nauczyciele, pomoc nauczyciela oraz pionem administracyjnym –
w tym: główna księgowa, pomoc administracyjno-biurowa oraz intendent, któremu
podlegają: woźne, kucharka, pomoce kuchenne, robotnik gospodarczy oraz dozorca,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

31

24,76

4 766,80

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

0,70

3 775,03

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc administracyjna,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna,
kierowca autobusu, konserwator,
rzemieślnik specjalista, pomoc
nauczyciela, magazynier, elektryk,
konserwator, palacz c.o., starszy

23

19,47

2 706,66
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portier, starszy woźny, sprzątaczka,
dozorca, portier, robotnik gospodarczy,
szatniarz, woźny, opiekun dzieci
i młodzieży
c)

koszty działalności: 3 379 864,04 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 350 573,00 zł.

26) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Gen. Hallera 12, 41-709 Ruda Śląska
a)

struktura: dyrektor SP 1 im. Tadeusza Kościuszki jest przełożonym wszystkich pionów
zawartych w schemacie organizacyjnym: pionu dydaktyczno-wychowawczego, księgowości
(stanowisko urzędnicze kierownicze), pionu świetlicy i stołówki, pionu administracyjnego
(stanowiska urzędnicze) oraz pionu gospodarczego (stanowiska pomocnicze i obsługi).
Dyrektorowi szkoły podlegają wszyscy pracownicy szkoły,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

50

44,82

5 482,02

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

1

5 566,00

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

2

1,13

3 251,81

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

26

18,35

2 857,77

koszty działalności: 5 771 330,73 zł.
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 4 894 437,29 zł.

27) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Wyplera, ul. Gwarecka 2, 41-705 Ruda Śląska
a)

struktura: pracą szkoły kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektora. W schemacie
organizacyjnym szkoły zostały ujęte następujące piony: pracownicy pedagogiczni
(nauczyciele, pedagodzy, psycholog, bibliotekarze, logopeda, doradca zawodowy),
54

stanowiska kierownicze urzędnicze, w tym: główny księgowy, inspektor ochrony danych,
sekretarz szkoły, inspektor ds. BHP, starszy księgowy, samodzielny referent, księgowy
MPKZP, kasjer MPKZP, stanowiska pomocnicze i obsługi w tym: kierownik gospodarczy,
intendent, konserwatorzy, kucharka, pomoc kuchenna, robotnik gospodarczy, woźne,
sprzątaczki. Wicedyrektor jest pośrednim przełożonym poszczególnych pionów. Dyrektorowi
szkoły podlega wicedyrektor i wszystkie piony zawarte w schemacie organizacyjnym, a co
za tym idzie, jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w tych pionach,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

50

42,78

4 725,84

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

2

1,25

5 035,87

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszym informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

5

3,38

3 413,40

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

24

21,69

2 872,18

koszty działalności: 5 768 766,42 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 4 056 721,03 zł.

28) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Joanny Schaffgotsch - Gryzik, ul. Norwida 10, 41-700 Ruda Śląska
a)

struktura: w schemacie organizacyjnym szkoły zostały ujęte następujące piony:
dydaktyczno-wychowawczy, księgowości (stanowisko urzędnicze kierownicze), świetlicy
i stołówki, administracyjny (stanowisko urzędnicze i pomocnicze) oraz gospodarczy
(stanowisko obsługi). Dyrektor szkoły jest przełożonym wszystkich pionów zawartych
w schemacie organizacyjnym, a co za tym idzie, wszystkich pracowników zatrudnionych
w tych pionach. Ilość stanowisk pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych ustala
się według ilości zatwierdzonych etatów w schemacie organizacyjnym SP nr 3 na dany rok
szkolny,
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b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

59

46,05

5 354,61

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

1

4 743,29

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

1

1

2 835,88

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

24

16,74

2 728,29

koszty działalności: 6 246 552,56 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 4 318 021,91 zł.

29) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Józefa Lompy, ul. Tołstoja 1, 41-709 Ruda Śląska
a)

struktura: całokształtem działalności Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy kieruje
dyrektor jest on przełożonym wszystkich działów w tym: wicedyrektora, nauczycieli,
głównej księgowej, sekretariatu oraz obsługi szkoły. W skład poszczególnych działów
wchodzą następujące stanowiska: nauczyciele, nauczyciele przedszkolni, nauczyciele
w świetlicy, psycholog, pedagog, logopeda. W dziale administracji: główny księgowy,
sekretarz szkoły oraz obsługa, w tym: pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa, woźny,
robotnik gospodarczy, dozorca, sprzątaczka, intendent, kucharka i osoba przeprowadzająca
dzieci przez jezdnię,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

48

28,80

5 168,82

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

1

5 310,00

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

1

0,05

182,00

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

19

15,25

2 914,35

koszty działalności: 3 891 536,75 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 774 846,23 zł.

30) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Bytomska 8, 41-704 Ruda Śląska
a)

struktura: pracą szkoły kieruje dyrektor. W schemacie organizacyjnym zostały ujęte
następujące piony: wicedyrektorzy (stanowiska pedagogiczne), główny księgowy stanowisko urzędnicze - kierownicze, pracownicy pedagogiczni w tym: nauczyciele,
pedagog, psycholog, bibliotekarz, logopeda, doradca zawodowy, kierownik/wychowawca
świetlicy, administracja w tym: samodzielny referent, intendent, kierownik gospodarczy,
obsługa w tym: woźny, konserwator, sprzątaczki, kucharka, dozorcy, pomoc kuchenna.
Organ szkoły stanowi również Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
57

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

56

42,98

5 690,26

1

1

5 691,54

c)

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

2

1,13

3 108,00

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

23

18,80

2 925,77

koszty działalności: 5 952 714,13 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 4 322 484,05 zł.

31) Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza, ul. 1. Maja 173, 41-710 Ruda Śląska
a)

struktura:

pracą

szkoły

kieruje

dyrektor

przy

pomocy

wicedyrektora.

Strukturę

organizacyjną szkoły, obok dyrektora i wicedyrektora tworzą pracownicy pedagogiczni,
administracja, główny księgowy oraz obsługa szkoły. W skład struktury organizacyjnej
wchodzi również Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

40

26,20

4 339,05

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

0,5

4 436,67

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

1

0,5

2 985,68

14

10,74

2 332,82

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,

58

starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży
c)

koszty działalności: 2 940 909,21 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 175 482,15 zł.

32) Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej, ul. Główna 1, 41-710 Ruda Śląska
a)

struktura: pracą szkoły kieruje dyrektor i jest on odpowiedzialny za prawidłową realizację
zadań wynikających ze statutu przed organem prowadzącym - w zakresie organizacyjnofinansowym, a w zakresie merytorycznym - przed Śląskim Kuratorem Oświaty. Wicedyrektor
jest

współorganizatorem

całokształtu

działalności

wychowawczej,

opiekuńczej

i profilaktycznej szkoły. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami. W strukturze
organizacyjnej szkoły wyodrębnione zostały piony: dydaktyczno-wychowawczy, w skład
którego wchodzą następujące stanowiska pracy: wicedyrektor, psycholog, pedagog szkolny,
nauczyciele, bibliotekarz, logopeda, kierownik świetlicy oraz pion stanowisk urzędniczych,
w tym: samodzielny referent, główny księgowy, specjalista ds. BHP oraz pomocniczych
i obsługi szkoły, w skład którego wchodzą: sekretarka, pomoc nauczyciela, intendent,
woźna, kucharka, pomoc kuchenna, sprzątaczka, konserwator, dozorca. Schemat
organizacyjny wyodrębnia również Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd
Uczniowski,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

62

40,36

5 205,29

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

1

4 149,06

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

2

1,13

3 252,85

18

13,85

2 677,77

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
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sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży
c)

koszty działalności: 4 946 599,48 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 630 517,03 zł.

33) Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna im. Świętego Jana Pawła II, ul. Bielszowicka 108, 41-711
Ruda Śląska
a)

struktura: pracą szkoły kieruje dyrektor. Strukturę organizacyjną, obok dyrektora, tworzą:
zastępca dyrektora i główna księgowa. W skład struktury wchodzą również: sekretarz szkoły,
pracownicy obsługi w tym: woźna, sprzątaczki, pracownik gospodarczy, stróże, pracownicy
kuchni w tym: intendent, kucharka, pomoc kuchenna, wychowawcy i nauczyciele świetlicy
oraz higienistka. Schemat organizacyjny szkoły wyodrębnia również Radę Pedagogiczną,
Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

37

30,38

7 095,10

1

1

4 721,49

15,83

12,77

2 946,52

koszty działalności: 4 720 102,18 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 550 713,86 zł.

34) Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna im. Świętego Łukasza, ul. Sygietyńskiego 6, 41-710 Ruda
Śląska
a)

struktura: dyrektor kieruje szkołą przy pomocy dwóch wicedyrektorów. Strukturę
organizacyjną szkoły stanowią pracownicy pedagogiczni - nauczyciele, psycholog, pedagog,
logopeda, wychowawca świetlicy, stanowiska urzędnicze – sekretarz szkoły, kadrowa,
kasjer, główny księgowy oraz stanowiska pomocnicze i obsługi w tym: sekretarka, woźny,
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dozorcy, pomoc nauczyciela, konserwator, sprzątaczki, opiekunowie przewozu, kierowcy,
intendent, kucharka oraz pomoc kuchenna,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

63

52,71

6 890,38

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy

1

0,75

4 695,00

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

1

0,25

812,50

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

37

32,11

2 876,46

koszty działalności: 8 196 654,18 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 6 328 976,48 zł.

35) Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Alfreda Szklarskiego, ul. Ks. Niedzieli 61, 41-711 Ruda Śląska
a)

struktura: organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska, a nadzór pedagogiczny sprawuje
Śląski Kurator Oświaty. Placówką szkoły kieruje dyrektor. Schemat organizacyjny szkoły
przedstawia piony: pion dydaktyczno-wychowawczy w skład, którego wchodzą następujące
stanowiska: kierownik świetlicy w tym: wicedyrektor, nauczyciel świetlicy, psycholog,
pedagog szkolny, nauczyciele, bibliotekarz, logopeda oraz pion stanowisk urzędniczych,
pomocniczych i obsługi. W skład stanowiska urzędniczego należy: samodzielny referent,
księgowa, inspektor ochrony danych, specjalista ds. BHP, w skład stanowiska pomocniczego
i obsługi należy: sekretarka, woźna, kucharki, sprzątaczka, konserwator, dozorca.
W schemacie wpisana również jest Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców
i Samorząd Uczniowski, który jest reprezentantem ogółu uczniów,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

65

51,36

5 000,49

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

1

5 310,00

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

1

1

3 531,26

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

37

21,46

2 696,89

koszty działalności: 5 974 792,28 zł.
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 4 464 269,22 zł.

36) Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Polskich Olimpijczyków,
ul. Energetyków 15, 41-706 Ruda Śląska
a)

struktura:

strukturę

organizacyjną

szkoły

tworzą

organy

szkoły:

tj.

dyrektor,

wicedyrektorzy, kierownik świetlicy, główny księgowy oraz pedagogiczne stanowiska pracy,
w tym: nauczyciele, bibliotekarze i wychowawcy świetlicy, pedagog, psycholog, logopeda,
nauczyciel wspomagający, stanowiska urzędnicze: starszy referent, specjalista ds. BHP,
sekretarz szkoły oraz pomocnicze i obsługi w tym: kucharz, intendent, pomoc kuchenna,
woźna, sprzątaczka i konserwator,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

65

63,68

5 462,57

1

1

4 273,55

c)

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

3

2,13

3 229,42

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

14

11,88

2 921,88

koszty działalności: 790 598,96 zł.
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 6 809 429,02 zł.

37) Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Janusza Korczaka, ul. Kukułcza 4, 41-710 Ruda Śląska
a)

struktura: pracą szkoły kieruje dyrektor. W strukturze organizacyjnej szkoły wyodrębnione
zostały następujące stanowiska pracy: wicedyrektor sprawujący nadzór nad nauczycielami,
pedagogiem, psychologiem, bibliotekarzem, pomocą nauczyciela. Poza tym zostały
wyodrębnione następujące stanowiska inspektor ochrony danych osobowych sprawujący
nadzór nad administratorem systemów informatycznych, główny księgowy sprawujący
nadzór nad zastępcą głównego księgowego, sekretarz szkoły, który sprawuje nadzór
nad referentem, woźnym, sprzątaczką, konserwatorem, intendentem, kucharką, pomocą
kuchenną. Ponadto występują stanowiska: samodzielny referent ds. kadr, który ma nadzór
nad dozorcą, samodzielny referent ds. uczniowskich, inspektor ds. BHP i kierownik świetlicy.
W skład struktury organizacyjnej wchodzi również Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
i Samorząd Uczniowski,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

67

59,23

5 043,22

3

1,75

2 728,86

3,67

2,42

1 966,47

kasjer, księgowy, straszy referent,
referent
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży
c)

34,63

27,33

2 253,86

koszty działalności: 7 677 565,00 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 5 500 976,77 zł.

38) Szkoła Podstawowa Nr 17 im. prof. Jana Karskiego, ul. Szkolna 22, 41-711 Ruda Śląska
a)

struktura: dyrektor w imieniu Prezydenta Miasta Ruda Śląska i Śląskiego Kuratora Oświaty
wykonuje zadania i posiada kompetencje w zakresie oświaty i administrowania na terenie
szkoły. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad: wicedyrektorem, Radą Pedagogiczną,
głównym księgowym, specjalistą ds. płac, pracownikami obsługi. W przypadku nieobecności
dyrektora zastępuje go wicedyrektor wskazany przez dyrektora. W skład działu księgowo administracyjnego wchodzą następujące stanowiska: główny księgowy, specjalista ds. płac,
pomoc administracyjna, intendent. Pracę działu księgowo – administracyjnego nadzoruje
główny księgowy. W skład działu gospodarczego wchodzą następujące stanowiska:
konserwator, woźny, sprzątaczka, dozorca dzienno-nocny, kucharz, pomoc kuchenna oraz
pomoc nauczyciela,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

31

24,79

5 030,57

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

0,5

2 362,30

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

1

1

3 829,75

16,80

14,82

2 330,32

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
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pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży
c)

koszty działalności: 3 518 155,82 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 403 138,52 zł.

39) Szkoła Podstawowa Nr 18 im. ks. Konstantego Damrota, ul. Łukaszewicza 7, 41-707 Ruda Śląska
a)

struktura: w schemacie organizacyjnym szkoły zostały ujęte następujące piony:
dydaktyczno-wychowawczy, księgowość (stanowisko urzędnicze kierownicze), świetlicy
i stołówki, administracyjny (stanowiska urzędnicze) oraz gospodarczy (stanowiska obsługi).
Dyrektor

szkoły

jest

przełożonym

wszystkich

pionów

zawartych

w

schemacie

organizacyjnym, a co za tym idzie wszystkich pracowników zatrudnionych w tych pionach,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

51

39,57

5 161,58

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

0,5

2 418,18

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

3

2,25

2 551,21

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

17

10,60

1 674,59

koszty działalności: 4 567 345,25 zł.
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 364 566,42 zł.
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40) Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Marii Konopnickiej, ul. Wyzwolenia 11, 41-707 Ruda Śląska
a)

struktura: pracą szkoły kieruje dyrektor i jest on przełożonym wszystkich pionów zawartych
w schemacie organizacyjnym, a co za tym idzie wszystkich pracowników. W strukturze
organizacyjnej szkoły zostały wyodrębnione następujące piony, w skład których wchodzą
poszczególni pracownicy: wicedyrektor oraz pracownicy pedagogiczni - nauczyciele,
wychowawcy świetlicy, pedagog, psycholog, bibliotekarz, nauczyciel przedszkola, logopeda,
główny księgowy, inspektor ochrony danych, administracja - pracownicy sekretariatu oraz
sekretarz szkoły, stanowiska pomocnicze i obsługi w tym: pracownicy obsługi szkoły
i przedszkola, stołówki szkolnej w tym: sprzątaczka, woźna, dozorca, robotnik gospodarczy,
pomoc nauczyciela, intendent, pomoc kuchenna. Organami szkoły są: Rada Rodziców
i Samorząd Uczniowski,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

52

39,58

4 638,34

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

2

0,75

1 427,57

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

2

1

1 490,87

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

17,34

11,76

1 873,07

koszty działalności: 4 186 160,82 zł.
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 120 149,17 zł.

41) Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty, ul. Tunkla 125, 41-707 Ruda Śląska
a)

struktura: dyrektor szkoły jest bezpośrednim przełożonym dla zatrudnionych w szkole
nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Kieruje działalnością szkoły,
reprezentuje ją na zewnątrz i pełni funkcję organu nadzoru pedagogicznego. W skład
kierownictwa szkoły wchodzą: dyrektor szkoły i wicedyrektor. Pracownicy szkoły zajmują
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następujące stanowiska pracy: nauczyciele, nauczyciele wspomagający, wychowawca
świetlicy, pedagog, psycholog, bibliotekarz, logopeda, stanowiska urzędnicze: główny
księgowy, samodzielny referent, specjalista ds. BHP oraz stanowiska pomocnicze i obsługi
w tym: pomoc administracyjna, pomoc nauczyciela, dozorca, konserwator, woźna,
sprzątaczka, opiekun dzieci przy przejściu przez drogę. W skład organu szkoły wchodzi
również Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

42

33,39

5 015,84

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

2

0,95

4 208,81

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

2

1,10

3 033,88

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

19

9,33

3 052,38

koszty działalności: 3 899 699,76 zł.
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 825 459,22 zł.

42) Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Jana Stefana Dworaka, ul. Ratowników 15, 41-709 Ruda Śląska
a)

struktura: działalnością szkoły kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektora i innych
pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im zadań. Organami szkoły
są: dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców. W strukturze
organizacyjnej szkoły wyodrębniony został pion dydaktyczno-wychowawczy w tym:
nauczyciele klas IV-VIII oraz gimnazjum, nauczyciele nauczania początkowego, logopeda,
nauczyciel bibliotekarz, psycholog szkolny, pedagog szkolny, wychowawca w świetlicy, gdzie
zlecony przez dyrektora nadzór wykonuje wicedyrektor oraz pion administracyjnogospodarczy to: główna księgowa, inspektor ochrony danych, sekretarz szkoły, obsługa
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szkoły w tym: woźna, sprzątaczki, konserwator, dozorcy, intendent, kucharka i pomoc
kuchenna. Pracownicy administracyjni i obsługi podlegają bezpośrednio dyrektorowi,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

39

31,38

5 140,21

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

2

1

5 296,50

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

20

14,30

2 478,26

koszty działalności: 4 040 416,26 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 921 508,27 zł.

43) Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Jana Brzechwy, ul. 11-Listopada 15, 41-705 Ruda Śląska
a)

struktura: pracą szkoły kieruje dyrektor i jest on przełożonym wszystkich pracowników.
W skład kierownictwa szkoły oprócz dyrektora wchodzi wicedyrektor, który sprawuje nadzór
nad nauczycielami, bibliotekarzem, psychologiem, pedagogiem oraz głównym księgowym.
Inne stanowiska pracy to pracownicy sekretariatu, w tym: sekretarz szkoły i pomoc
administracyjna, pracownicy obsługi szkoły w tym: sprzątaczka, woźna, dozorca,
konserwator, pracownicy stołówki szkolnej, intendent, pomoc kuchenna oraz kucharka.
Organami szkoły są Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

37

26,78

5 657,98

1

0,5

2 304,16

c)

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

1

0,13

323,06

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

14,58

12,33

2 595,83

koszty działalności: 3 656 454,45 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 668 605,22 zł.

44) Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Powstańców Śląskich, ul. Ks. Lexa 3, 41-706 Ruda Śląska
a)

struktura: strukturę organizacyjną szkoły tworzą organy szkoły: tj. dyrektor, Rada
Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. Stanowiska pedagogiczne w szkole
w tym: dyrektor, wicedyrektorzy, kierownik świetlicy, nauczyciele w tym bibliotekarze
i wychowawcy świetlicy, pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciel wspomagający,
samodzielny referent ds. kadrowych, starszy referent, specjalista ds. BHP, zastępca
głównego księgowego, sekretarz szkoły oraz stanowiska pomocnicze i obsługi w tym: pomoc
nauczyciela, pomoc kuchenna, woźna, konserwator urządzeń i maszyn, sprzątaczka,
konserwator oraz dozorca,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

65

57,83

5 161,33

2

2

4 063,05

2,74

1,99

2 115,48

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży
c)

28,39

22,47

2 627,88

koszty działalności: 7 349 398,18 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 5 190 344,09.

45) Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Jana Pawła II, ul. Zamenhofa 12, 41-706 Ruda Śląska
a)

struktura: pracą szkoły kieruje dyrektor. Strukturę organizacyjną szkoły, obok dyrektora
tworzą: wicedyrektor szkoły, pracownicy pedagogiczni, stanowiska urzędnicze w tym:
główny księgowy, inspektor ochrony danych, pracownicy administracji oraz obsługi,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

58

46,41

5 294,10

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

1

4 515,83

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

28

17,54

2 821,54

koszty działalności: 5 878 645,67 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 4 199 013,91 zł.

46) Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Wincentego Janasa, ul. Sprusa 4, 41-700 Ruda Śląska
a)

struktura: organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska. Nadzór pedagogiczny nad szkołą
sprawuje Śląski Kurator Oświaty. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym dla zatrudnionych
w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor kieruje
działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz i pełni funkcję organu nadzoru
pedagogicznego. Organami szkoły są: dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
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i Samorząd Uczniowski. Pracownicy szkoły zajmują następujące stanowiska pracy:
stanowiska pedagogiczne w tym: nauczyciele, wychowawca świetlicy, pedagog, psycholog,
bibliotekarz, logopeda, urzędnicze w tym: główny księgowy, księgowy oraz stanowiska
pomocnicze i obsługi: dozorca, konserwator, woźna, sprzątaczka. W skład kierownictwa
szkoły wchodzą: dyrektor szkoły i wicedyrektor,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

32

21,93

4 529,56

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

2

1

4 279,92

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

1

0,25

984,10

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

12

10,88

3 050,95

koszty działalności: 2 677 085,37 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 5 117 196,21 zł.

47) Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Karola Miarki, ul. Chryzantem 10, 41-700 Ruda Śląska
a)

struktura: pracą szkoły kieruje dyrektor i jest on przełożonym dla wszystkich pracowników
szkoły. W szkole zostały wyodrębnione stanowiska pedagogiczne, w tym: dyrektor,
wicedyrektorzy, nauczyciele, bibliotekarz, psycholog, sekretarz szkoły, starszy referent,
główny księgowy, zastępca głównego księgowego, stanowiska pomocnicze i obsługi, w tym:
pracownicy obsługi sprzątaczki, robotnik gospodarczy, woźna, dozorcy, pracownicy kuchni,
intendent, kucharki, pomoce kuchenne. Organem szkoły są również Rada Rodziców, Rada
Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

66

60,64

5 078,21

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

2

2

4 949,65

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

1

1

3 660,90

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

25

22,34

2 826,22

koszty działalności: 7 528 105,75 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 5 364 837,93 zł.

48) Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna, ul. Magazynowa 35a, 41-700 Ruda Śląska
a)

struktura: dyrektor jest osobą zarządzającą i sprawującą nadzór nad jednostką.
W

schemacie

organizacyjnym

szkoły

zostały

wymienione

następujące

komórki

organizacyjne: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, stanowiska urzędnicze w tym: główny
księgowy, referent, inspektor ochrony danych, specjalista ds. BHP oraz stanowiska
pomocnicze i obsługi, w tym: intendent, konserwator, kucharka, pomoc kuchenna, pomoc
nauczyciela, robotnik gospodarczy, sprzątaczka oraz woźna,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

72

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

48

34,85

7 124,76

2

1,25

4 424,96

c)

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

2

1,13

3 584,50

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

14

10,57

2 917,11

koszty działalności: 5 240 600,02 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 4 035 978,71 zł.

49) Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliusza Słowackiego, ul. Bytomska 45, 41-704 Ruda Śląska
a)

struktura: pracą szkoły kieruje dyrektor, który jest przełożonym wszystkich pracowników.
W

schemacie

organizacyjnym

szkoły

zostały

wymienione

następujące

komórki

organizacyjne: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, stanowiska urzędnicze, w tym: główny
księgowy, referent, specjalista ds. BHP oraz stanowiska pomocnicze i obsługi w tym:
intendent, konserwator, kucharka, pomoc kuchenna, pomoc nauczyciela, robotnik
gospodarczy, sprzątaczka oraz woźna,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

52

34,70

5 152,91

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

1

3 690,27

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

1

1

2 823,36

17

12,05

2 821,99

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
73

konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży
c)

koszty działalności: 4 103 331,73 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 087 925,91 zł.

50) Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Karola Goduli, ul. Joanny 13, 41-703 Ruda Śląska
a)

struktura: Szkoła Podstawowa nr 40 funkcjonuje w dwóch budynkach: przy ulicy Joanny 13
i Bytomskiej 1. Organami szkoły są: dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd
Uczniowski. Strukturę organizacyjną szkoły tworzą następujące stanowiska pracy:
stanowiska pedagogiczne: dyrektor, zastępcy dyrektora, kierownik świetlicy, nauczyciele,
stanowiska urzędnicze oraz stanowiska pomocnicze i obsługi. Podziału zadań pomiędzy
poszczególne stanowiska dokonuje dyrektor. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień
i odpowiedzialności poszczególnych pracowników określają zakresy czynności,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

62

49,99

5 442,05

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

1

4 910,00

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

2

1,75

3 552,86

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

34

26,95

3 259,70

koszty działalności: 7 126 764,44 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 5 117 196,21 zł.
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51) Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Gwarków Rudzkich, ul. Gierałtowskiego 15, 41-700 Ruda Śląska
a)

struktura: organami szkoły są: dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd
Uczniowski. Strukturę organizacyjną szkoły tworzą: stanowiska pedagogiczne (dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciele), stanowiska urzędnicze, w tym: główny księgowy, stanowiska
pomocnicze i obsługi, w tym: sekretarka, pomoc administracyjna, intendentka, woźny,
sprzątaczki, konserwator,

kucharka, pomoc kuchenna,

dozorcy. Dyrektor kieruje

działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. Wicedyrektor podlega bezpośrednio
dyrektorowi szkoły. Pracownicy pedagogiczni podlegają bezpośrednio dyrektorowi szkoły,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

53

40,70

4 993,97

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

1

4 846,83

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

1

0,13

349,48

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

17

13,81

2 447,23

koszty działalności: 4 720 902,81 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 468 285,65 zł.

52) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Niedurnego 125, 41-708 Ruda Śląska
a)

struktura: na czele placówki stoi dyrektor. Ponadto w placówce wyróżnia się stanowiska
pedagogiczne, w tym, dyrektor i zastępca dyrektora, stanowiska urzędnicze, w tym: główny
księgowy oraz stanowiska pomocnicze i obsługi,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:

75

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

30

23,96

4 753,06

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

1

4 368,54

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

4

3,13

2 772,15

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

22

15,54

2 553,76

koszty działalności: 3 413 498,65 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 382 192,01 zł.

53) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Kaczmarka 9, 41-706 Ruda Śląska
a)

struktura: w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej wchodzą: Szkoła
Podstawowa nr 25 im. Juliusza Słowackiego, realizująca zadania wynikające ze statutu
szkoły oraz Miejskie Przedszkole nr 36 im. Juliusza Słowackiego, realizujące zadania
wynikające ze statutu przedszkola. Pracą zespołu kieruje dyrektor, który w stosunku
do wszystkich pracowników Zespołu jest pracodawcą w rozumieniu KP. W razie nieobecności
dyrektora zastępuje go wicedyrektor. W skład zespołu wchodzą następujące organy, komórki
organizacyjne i stanowiska pracy: dyrektor, wicedyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada
Rodziców i Samorząd Uczniowski, stanowiska urzędnicze oraz stanowiska pomocnicze
i obsługi. Dyrektor kieruje zespołem i reprezentuje go na zewnątrz,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

44

76

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów
35,20

Wysokość
średniej
płacy brutto
5 062,42

c)

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

1

5 631,00

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

0

0,00

0,00

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

24

20,12

3 040,21

koszty działalności: 4 793 418,34 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 462 458,43 zł.

54) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Główna 40, 41-711 Ruda Śląska
a)

struktura: w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 wchodzą następujące komórki
organizacyjne i stanowiska pracy: dyrektor, wicedyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada
Rodziców i Samorząd Uczniowski, stanowiska urzędnicze oraz stanowiska pomocnicze
i obsługi. W ramach komórek organizacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
utworzono następujące stanowiska pedagogiczne: nauczyciel, psycholog, pedagog,
bibliotekarz, stanowiska urzędnicze, w tym: główny księgowy, samodzielny referent,
stanowiska pomocnicze i obsługi, w tym: pomoc administracyjna, obsługa, pomoc
nauczyciela, woźna oddziałowa, woźna, opiekun dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły,
sprzątaczki, intendent, kucharka, pomoc kuchenna, robotnik gospodarczy, dozorca. Zadania
dyrektora zespołu określa statut szkoły i przedszkola. Dyrektor w stosunku do wszystkich
pracowników

Zespołu

jest

pracodawcą

w

rozumieniu

KP.

Wicedyrektor

jest

współorganizatorem całokształtu działalności wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej
zespołu. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami. Szczegółowe zadania
wicedyrektora sprecyzowane są w zakresie obowiązków. W przypadku nieobecności
dyrektora zastępuje go wicedyrektor,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:

77

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

54

45,15

4 828,78

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

1

5 098,80

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

1

1

3 120,00

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

32

26,52

2 601,51

koszty działalności: 5 846 834,48 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 4 086 011,11 zł.

55) I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Mickiewicza 15, 41-700 Ruda Śląska
a)

struktura: organami szkoły są dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd
Uczniowski. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Kieruje działalnością szkoły, reprezentuje ją
na zewnątrz i pełni funkcję organu nadzoru pedagogicznego. Wicedyrektor jest
współorganizatorem całokształtu działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
i profilaktycznej szkoły,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

78

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

42

33,39

5 462,31

1

1

5 126,25

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży
c)

10

9,25

3 151,20

koszty działalności: 4 018 969,32 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 008 816,17 zł.

56) II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gustawa Morcinka, ul. Jankowskiego
22, 41-710 Ruda Śląska
a)

struktura: stanowiska bezpośrednio podlegające dyrektorowi to: wicedyrektor, główny
księgowy,

sekretarz

Wicedyrektorowi

szkoły,

podlegają

samodzielny
nauczyciele,

referent

oraz

Kierownikowi

kierownik

gospodarczy.

gospodarczemu

podlegają

pracownicy gospodarczy, sprzątaczki oraz woźna,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

48

38,45

5 300,48

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

1

5 058,33

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

1

1

3 594,37

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

13,58

10,44

3 324,89

koszty działalności: 4 722 825,09 zł
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w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 422 456,43 zł.
57) III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, ul. Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska
a)

struktura: całokształtem działalności III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II
w Rudzie Śląskiej kieruje dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność. Dyrektor kieruje
działalnością

szkoły

przy

pomocy

wicedyrektora

szkoły,

innych

pracowników

odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im zadań oraz Rady Rodziców - w zakresie
jej kompetencji. W czasie nieobecności dyrektora szkołą kieruje wicedyrektor szkoły.
Dyrektor jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły w rozumieniu KP. W skład
szkoły wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy: stanowiska
pedagogiczne, w tym: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, psycholog szkolny, pedagog
szkolny, stanowiska urzędnicze oraz stanowiska pomocnicze i obsługi,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

59

41,90

5 431,18

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

2

1,25

4 897,76

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

0

0,00

0,00

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

18

16

3 022,10

koszty działalności: 5 300 322,73 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 854 508,29 zł

58) IV Liceum Ogólnokształcące im. Herberta Clarka Hoovera, ul. Orzegowska 25, 41-704 Ruda Śląska
a)

struktura: organami szkoły są: dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd
Uczniowski. Strukturę organizacyjną tworzą następujące stanowiska pracy: stanowiska
pedagogiczne, stanowiska urzędnicze oraz pomocnicze i obsługi. Dyrektorowi szkoły
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podlegają bezpośrednio: nauczyciele, bibliotekarze, pedagog, psycholog, główny księgowy,
sekretarz, kierownik gospodarczy. Głównemu księgowemu bezpośrednio podlega: specjalista
ds. płac. Sekretarzowi bezpośrednio podlega: starszy referent. Kierownikowi gospodarczemu
bezpośrednio podlegają: sprzątaczki, woźny, konserwatorzy i robotnik gospodarczy,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

Wysokość
średniej
płacy brutto

30

24,20

5 092,16

1

1

5 159,54

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

1,54

1,58

3 361,93

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

11,29

9,71

3 141,99

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

koszty działalności: 3 325 136,01 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 240 445,05 zł.

59) Zespół Szkół Nr 1, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska
a)

struktura: organami szkoły są: dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd
Uczniowski. W

strukturze organizacyjnej szkoły wyodrębniono

Pion dydaktyczno-

wychowawczy, w ramach którego mamy stanowiska wicedyrektora, kierownika szkolenia
praktycznego, pedagogów, psychologów, bibliotekę, nauczycieli i wychowawców oraz Pion
administracyjno-ekonomiczny,

w

ramach

którego

występują

stanowiska

głównego

księgowego, kierownika gospodarczego, sekretarza szkoły oraz pracowników obsługi.
Dyrektor jest przełożonym dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

36

28,01

5 750,83

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

2

2

4 466,25

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

3

2,80

2 504,14

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

15

12,18

2 470,18

koszty działalności: 4 038 317,59 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 668 001,94 zł.

60) Zespół Szkół Nr 2, ul. Gliniana 2, 41-711 Ruda Śląska
a)

struktura: strukturę organizacyjną szkoły tworzą następujące stanowiska: dyrektor szkoły,
wicedyrektor szkoły, kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciele (grono pedagogiczne),
główny księgowy, sekretarz szkoły, samodzielny referent, starszy referent, starszy
informatyk, inspektor ds. BHP, inspektor ochrony danych oraz stanowiska pomocnicze
i obsługi: kierownik gospodarczy, woźny, sprzątaczki, dozorcy, pracownicy gospodarczy
i elektryk. Organami szkoły są: dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd
Uczniowski,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

53

43,58

5 463,37

1

1

5 110,98

c)

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

5

3,13

3 130,92

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

16

12,82

3 137,65

koszty działalności: 5 428 482,00 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 981 375,77 zł.

61) Zespół Szkół Nr 3, ul. Jankowskiego 2, 41-710 Ruda Śląska
a)

struktura: w skład struktury organizacyjnej wchodzą: stanowiska pedagogiczne, w tym:
dyrektor, nauczyciele (grono pedagogiczne), kierownik szkolenia praktycznego, stanowiska
urzędnicze kierownicze, w tym: główny księgowy, stanowiska urzędnicze w tym:
samodzielny referent, referent ds. uczniowskich, specjalista ds. BHP oraz stanowiska
pomocnicze i obsługi, w tym: sekretarka, starsza woźna, sprzątaczki, dozorcy,
konserwatorzy, portier oraz konserwator maszyn i urządzeń. Dyrektor jest przełożonym dla
zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Kieruje
działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz i pełni funkcję organu nadzoru
pedagogicznego,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

39

24,67

4 996,18

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

1

5 437,53

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

5

3,92

3 406,16
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Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży
c)

14

10,75

3 207,62

koszty działalności: 3 304 879,64 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 419 531,45 zł.

62) Zespół Szkół Nr 4 im. Piotra Latoski, ul. Tołstoja 13, 41-709 Ruda Śląska 44
a)

struktura: w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Piotra Latoski wchodzą: Technikum Nr 4, Branżowa
Szkoła I stopnia nr 4. Organami zespołu są: dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
i Samorząd Uczniowski,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnien
ia wg
etatów

Wysokość
średniej
płacy
brutto

60

44,52

5 488,07

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

3

2,25

4 147,00

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

2

1,85

3 192,72

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

9

7,38

2 803,77

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

koszty działalności: 5 263 774,77 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 969 723,79 zł.
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63) Zespół Szkół Nr 5 im. Jadwigi Markowej, ul. Planty Kowalskiego 3, 41-709 Ruda Śląska
a)

struktura: w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej wchodzą
komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska realizujące stałe, wyznaczone
przez dyrektora zadania. Dyrektor szkoły powołany jest zgodnie z przepisami prawa
oświatowego. Wykonuje nadzór oraz obowiązki i zadania wynikające z ustawy o systemie
oświaty, Karty Nauczyciela oraz statutu szkoły. Bezpośrednio dyrektorowi podlegają:
wicedyrektor, kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciele, Rada Pedagogiczna,
Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, główny księgowy, sekretarz szkoły, specjalista
ds. BHP, pomoc administracyjno-biurowa oraz kierownik gospodarczy. Bezpośrednio
kierownikowi gospodarczemu podlega woźny, konserwator, sprzątaczka i dozorca,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy
brutto

52

35,81

5 169,13

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

0,5

3 326,70

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

2

0,75

3 386,48

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

17

14,67

3 253,76

koszty działalności: 4 387 748,68 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 357 932,59 zł.

64) Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Kopernika, ul. Kałusa 3, 41-710 Ruda Śląska
a)

struktura: działalnością Zespołu kieruje dyrektor. Pod nieobecność dyrektora szkoły
zastępstwo pełni wicedyrektor, który posiada stosowne upoważnienie. Zespół Szkół Nr 6
im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej działa poprzez organy, którymi są: dyrektor, Rada
Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. Wymienione organy są wspólne dla
wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu. Dyrektor kieruje działalnością szkoły,
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reprezentuje ją na zewnątrz i sprawuje nadzór pedagogiczny. Dyrektorowi bezpośrednio
podlegają: wicedyrektor, kierownik szkolenia praktycznego, główny księgowy, kierownik
gospodarczy, nauczyciele, referenci oraz inspektor ochrony danych osobowych i specjalista
ds. BHP. Kierownikowi gospodarczemu podlegają pracownicy obsługi, tj. portier, woźny,
sprzątaczka,

konserwator,

szatniarz.

Szczegółowy

zakres

obowiązków

wszystkich

pracowników ustala dyrektor szkoły,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

63

43,75

5 692,78

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

1

5 455,00

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

5

3,75

3 298,53

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

14

13,50

2 732,43

koszty działalności: 6 389 222,14 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 4 742 513,51 zł.

65) Zespół Szkół Nr 7 Specjalnych, ul. Bujoczka 2, 41-700 Ruda Śląska
a)

struktura: organami Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej, wspólnymi dla wszystkich szkół
wchodzących w skład zespołu, są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
i Samorząd Uczniowski. Dyrektor kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
sprawuje nadzór pedagogiczny. W Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej zatrudnieni są
pracownicy administracji i obsługi. Główny księgowy, inspektor ochrony danych osobowych,
kierownik gospodarczy i sekretarz szkoły podlegają bezpośrednio dyrektorowi szkoły.
Pracownicy obsługi, tj. woźna, sprzątaczka, konserwator, palacz c.o., dozorca i pracownik
gospodarczy, podlegają bezpośrednio kierownikowi gospodarczemu. Zadaniem pracowników
administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu
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i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników
ustala dyrektor szkoły,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

36

29,15

6 576,13

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

2

1,25

4 537,07

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

15

13,47

3 330,25

koszty działalności: 4 378 026,57 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 347 800,36 zł.

66) Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej, ul. Niedurnego 36, 41-709 Ruda Śląska
a)

struktura: w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia osobą zarządzającą i sprawującą nadzór
jest dyrektor. Oprócz dyrektora w strukturze występują następujące stanowiska:
wicedyrektorzy, zastępujący dyrektora podczas jego nieobecności, kierownicy sekcji
odpowiadający za przekazywanie nauczycielom danej sekcji informacji dyrektora
o wszystkich wydarzeniach, konkursach oraz imprezach muzycznych, w których biorą udział
uczniowie, główny księgowy, nauczyciele, pion pracowników administracyjnych oraz pion
pracowników obsługi,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

72

54,64

4 482,40

2

1,25

4 365,15

c)

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

1

1

3 477,50

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

12,33

11,13

2 687,02

koszty działalności: 5 152 643,76 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 909 611,91 zł.

67) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28, 41-700 Ruda Śląska
a)

struktura: strukturę organizacyjną placówki tworzą następujące stanowiska pracy: dyrektor,
wicedyrektor, główny księgowy, samodzielny referent, sekretarka, pracownicy administracji
i obsługi, pracownicy pedagogiczni - nauczyciele, kierujący formami stałymi i realizujący
imprezy w Młodzieżowym Domu Kultury. Organami placówki są: dyrektor, Rada
Pedagogiczna (pracownicy pedagogiczni), Rada Rodziców i Samorząd Wychowanków,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

27

14,37

4 558,80

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

2

1,25

5 344,60

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

2

1,20

4 832,63

10

8,25

2 986,05

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
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elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży
c)

koszty działalności: 1 758 899,25 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 534 410,87 zł.

68) Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Orzegowska 25, 41-704 Ruda Śląska
a)

struktura: całokształtem działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego kieruje dyrektor
i ponosi za nią pełną odpowiedzialność. Dyrektor kieruje działalnością CKU przy pomocy
swojego zastępcy i kierownika form pozaszkolnych. Podczas nieobecności dyrektora
kierownictwo sprawuje zastępca dyrektora. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania
i kompetencje dyrektora. W CKU utworzona jest komórka organizacyjna: Ośrodek Doradztwa
Zawodowego. W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej występują
następujące stanowiska pedagogiczne: nauczyciele, psycholog, pedagog, bibliotekarz.
Pracownicy pedagogiczni mogą tworzyć zespoły przedmiotowe. Wszyscy pracownicy
pedagogiczni zatrudnieni w CKU tworzą Radę Pedagogiczną. W placówce wyróżnia się też
następujące stanowiska pracy: sekretarz szkoły, główny księgowy oraz kierownik
gospodarczy,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

26

17,87

5 583,27

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

1

4 979,32

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

10

8,25

3 810,70

koszty działalności: 2 491 967,09 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 183 569,62 zł.
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69) Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska
a)

struktura: organami Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Rudzie Śląskiej są
Dyrektor Centrum i Rada Pedagogiczna. Całokształtem działalności placówki kieruje
dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność. Dyrektor kieruje działalnością centrum
przy pomocy swoich zastępców. Podczas nieobecności dyrektora kierownictwo sprawuje
jego zastępca. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.
W skład centrum wchodzą następujące jednostki organizacyjne: warsztat nr 1, 2, 3 i 4 oraz
Ośrodek Pozaszkolnych Form Kształcenia. Pracą warsztatu kieruje kierownik warsztatu
szkolnego, któremu bezpośrednio podlegają nauczyciele uczący w ramach warsztatu oraz
pracownicy administracji i obsługi danego warsztatu. Pracą Ośrodka Pozaszkolnych Form
kieruje

wicedyrektor

centrum.

Drugiemu

wicedyrektorowi

podlegają

nauczyciele

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

Wysokość
średniej
płacy brutto

90

53,77

5 065,35

1

1,25

4 810,21

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszy informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

7,29

6,84

2 769,70

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

13,21

12,78

2 736,23

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

koszty działalności: 7 160 297,71 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 5 801 015,22 zł.

70) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Chrobrego 6, 41-705 Ruda Śląska
a)

struktura:

całokształtem

działalności

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

kieruje

dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność. Dyrektor kieruje działalnością poradni
przy pomocy swoich zastępców. Podczas nieobecności dyrektora kierownictwo sprawuje
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zastępca. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej utworzono następujące komórki organizacyjne:
dział opieki nad dzieckiem najmłodszym, dział pomocy dydaktycznej i wychowawczej dla
dzieci szkół podstawowych, dział szkół ponadpodstawowych i doradztwa zawodowego, dział
logopedyczny, wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy – utworzony
na mocy odrębnych przepisów prawnych, dział administracyjny oraz dział obsługi,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

31

27,16

5 246,83

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

1

0,6

3 424,81

Stanowiska urzędnicze: starszy
referent, starszym informatyk,
informatyk, inspektor ds. bhp,
specjalista ds. bhp, specjalista,
samodzielny referent, starszy księgowy,
kasjer, księgowy, straszy referent,
referent

2

2

3 257,03

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży

4

3,5

3 248,07

koszty działalności: 2 978 277,35 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 278 386,39 zł.

71) Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej, ul. 1 Maja 286, 41-710 Ruda Śląska
a) struktura: ośrodkiem kieruje dyrektor. Strukturę organizacyjną obok dyrektora tworzą:
główny księgowy, starsza księgowa, starszy inspektor do spraw pracowniczych, opiekunowie,
pielęgniarki oraz obsługa żłobka, w tym: kucharze, pomoce kuchenne, magazynierki
i robotnicy gospodarczy,
b) zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

2

1,25

7 089,92

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

2

1

3 722,33

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży
koszty działalności: 1 940 401,00 zł

39

35,57

2 692,69

w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 410 338,56 zł.
72) Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej, ul. Kościelna 35, 41-700 Ruda Śląska
a)

struktura: ośrodkiem kieruje dyrektor. Zatrudnieni w żłobku pracownicy zajmują:
stanowiska kierownicze urzędnicze, w tym: dyrektor, główny księgowy, urzędnicze, w tym:
inspektor, podinspektor oraz stanowiska pomocnicze i obsługi, w tym: opiekun, położna,
pokojowa, kucharka, pomoc kuchenna i robotnik gospodarczy,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog

2

2

6 156,49

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
główny księgowy, zastępca głównego
księgowego, inspektor ochrony danych

2

2

3 327,25

15,25

14,69

2 798,99

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarz szkoły, sekretarka, pomoc
administracyjna, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna, kierowca autobusu,
konserwator, rzemieślnik specjalista,
pomoc nauczyciela, magazynier,
elektryk, konserwator, palacz c.o.,
starszy portier, starszy woźny,
sprzątaczka, dozorca, portier, robotnik
gospodarczy, szatniarz, woźny, opiekun
dzieci i młodzieży
c) koszty działalności: 1 093 714,85 zł
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w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 801 589,75 zł.
8.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
a)

siedziba - ul. Markowej 20A, 41-709 Ruda Śląska, struktura: w skład Miejskiego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności wchodzi przewodniczący MZON, stanowiska urzędnicze
w tym: sekretarz, główna księgowa, specjalista oraz członek zespołu oraz stanowiska
pomocnicze i obsługi w tym: pomoc administracyjna,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2020, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
przewodniczący MZON

1

1

6 885,34

Stanowiska urzędnicze: sekretarz,
główna księgowa, specjalista, członek
zespołu

4

3,5

3 362,72

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
pomoc administracyjna

2

2

2 606,92

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

koszty działalności: 655 299,31 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 298 083,68 zł.

Uwaga:
dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia zostały przedstawione w oparciu o informacje
dostarczone przez dyrektorów/kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
9.

Spółki z udziałem Miasta.
Miasto Ruda Śląska posiada udziały i akcje w 13 spółkach prawa handlowego, z czego:


100% udziałów ma w sześciu spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (KRS 48747),
 Miejskie

Przedsiębiorstwo

Gospodarki

Mieszkaniowej

Towarzystwo

Budownictwa

Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (KRS 17326),
 Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (KRS 346868),
 Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (KRS 252866),
 Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (KRS 210501),
 Śląskie Media Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (KRS 111910).


udział większościowy w dwóch spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:
 Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
(KRS 214290),
 Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (KRS 73413).



udział mniejszościowy w trzech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:
 Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tarnowskich Górach Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowskich Górach (KRS 13307),
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 Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (KRS
24919),
 Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (KRS 70959).


akcjonariat mniejszościowy w dwóch spółkach akcyjnych:
 Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie (KRS 145278),
 Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS 42922).

1)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej ul. Pokoju 13,
41-709 Ruda Śląska.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zostało zarejestrowane 1 października 1993 r.
Wartość udziałów Miasta Ruda Śląska: 25 776 000,00 zł (udział 100%). Do podstawowego
przedmiotu działania Spółki należy: działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
utrzymanie i konserwacja urządzeń infrastruktury wodociągowej, działalność w zakresie
odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.
Zadaniem Spółki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia
w wodę, usuwania i odprowadzania ścieków komunalnych zgodnie z ustawą o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
a)

struktura organizacyjna: działalnością Spółki kieruje Prezes Zarządu, który jest jednocześnie
Dyrektorem Generalnym. Prezesowi Zarządu (DG) podlega Pion Wiceprezesa Zarządu
ds. Technicznych (DT) oraz Pion Głównego Księgowego (GF) oraz bezpośrednio następujące
komórki: Biuro Zarządu (GZ), Sekretariat (GS), Dział Kadr i Płac (GK), Biuro Obsługi Klienta
(GB), Dział Obsługi Informatycznej (GI), Dział Rozwoju (GR), Sekcja ds. informacji o terenie
(GT), Zespół ds. kontrolingu i analiz ekonomicznych (GAE), Zespół ds. prawnoorganizacyjnych (GOP), Zespół ds. BHP, ppoż. i OC (GOB), Pełnomocnik ds. zarządzania
jakością (GPJ), Administrator bezpieczeństwa danych osobowych (GDO). Wiceprezesowi
Zarządu ds. Technicznych podlega: Pion Dyrektora ds. Technicznych (TT) i Pion Dyrektora
ds. Eksploatacyjnych (TS) oraz bezpośrednio następujące komórki: Dział przygotowania
i realizacji inwestycji (TI), Pogotowie Techniczne (TP), Dział opomiarowania, kontroli
i monitorowania sieci (TW). Pion Dyrektora ds. Technicznych (TT) tworzy: Dział Oczyszczania
Ścieków (TO, Sekcja ds. uzgodnień technicznych (TU), Dział Ochrony Środowiska (TK),
Sekcja ds. obsługi nieruchomości (TN), Sekcja ds. gospodarki magazynowej (TM), Zespół
Inspektorów Nadzoru (TTN) i Zespół ds. szkód górniczych (TTG). Pion Dyrektora
ds. Eksploatacyjnych (TS) tworzy: Dział Sieci Wodociągowej (SW), Dział Sieci Kanalizacyjnej
(SK), Dział Utrzymania Ruchu (SU), Dział transportu (ST) i Zespół ds. kanalizacji deszczowej
(SD). Pion Głównego Księgowego (GF) podległy Prezesowi Zarządu tworzy Dział FinansowoKsięgowy (FK) i Sekcja ds. sprzedaży (FS),

b)

liczba

pracowników

zatrudnionych

na

dzień

31.12.2020

r.:

311

pracowników

(309,50 etatów),
c)

koszty działalności z wyszczególnieniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia:
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d)

 Koszty działalności operacyjnej:

74 183 144,32 zł

 w tym wynagrodzenia:

22 647 105,52 zł

 Pozostałe koszty operacyjne:

797 949,40 zł

 Koszty finansowe:

111 881,83 zł

wysokość średniej płacy z podziałem na poszczególne grupy zawodowe (z wyszczególnieniem
wynagrodzeń zarządu:
Stanowiska umysłowe:
Dyrektor, Główny Księgowy

12 907,50

Nadzór (specjaliści, kierownicy, koordynatorzy, mistrzowie)

7 128,91

Administracja

4 381,27

Stanowiska fizyczne:
Działy wiodące (sieć wodociągowo-kanalizacyjna, opomiarowanie
i odczyty, pogotowie techniczne)

4 618,33

Oczyszczalnie ścieków

4 247,06

Działy pomocnicze (utrzymanie ruchu, transport, obsługa nieruchomości,
gospodarka magazynowa)

4 373,20

 średnia płaca miesięczna pracownika Spółki w 2020 roku wynosiła 5 720,30 zł,
 wynagrodzenie miesięczne członków Zarządu:
 Prezes: 26 422,68 zł (część stała), Wiceprezes: 26 422,68 zł (część stała), wypłata części
zmiennej dla członków Zarządu za 2019 rok uzależniona jest od poziomu realizacji celów
zarządczych i nie może przekroczyć 25% sumy wynagrodzenia stałego za poprzedni rok
obrotowy,
e)

wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki z większościowym udziałem Miasta,
przyczyny ich zaciągnięcia oraz okres ich spłaty, zabezpieczenia wyżej wymienionych,
w tym hipoteki:
Zobowiązania z tytułu pożyczek na dzień 31.12.2020 r.
Kwota
pożyczki
zgodnie
z umową

Lp.

Nazwa
funduszu

1.

WFOŚiGW

Budowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie
ul. Śląskiej w Rudzie
Śląskiej Kochłowicach

131 064,00

od
31.07.2018r.
do
30.06.2022r.

Gwarancja
bankowa

2.

WFOŚiGW

Budowa
przepompowni
ścieków wraz
z kanalizacją
sanitarną
grawitacyjną i
tłoczną
w rejonie ul. Pawła

527 859,00

od
31.07.2018r.
do
30.06.2022r.

Gwarancja
bankowa

Zadania
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Okres spłaty

Rodzaj
zabezpieczenia

i ul. Starej w Rudzie
Śląskiej - Chebziu

f)

3.

WFOŚiGW

Budowa
przepompowni
ścieków wraz z
kanalizacją sanitarną
grawitacyjną
i tłoczną w rejonie
ul. Zajęczej i ul. Ks.
Niedzieli w Rudzie
Śląskiej –
Bielszowicach

763 742,00

od
31.01.2019r.
do
15.12.2023r.

Gwarancja
bankowa,
przelew
wierzytelności,
oświadczenie
o poddaniu się
egzekucji

4.

WFOŚiGW

Budowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie
ul. Zielonej,
Pawłowskiej
i Kingi w Rudzie
Śląskiej –
Bielszowicach

154 045,00

od
31.01.2019r.
do
15.12.2022r.

Gwarancja
bankowa

5.

WFOŚiGW

Budowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie
ul. Zielonej i ul.
Kingi
w Rudzie Śląskiej Bielszowicach

127 388,45

od
30.04.2020r.
do
31.01.2024r.

Gwarancja
bankowa

6.

NFOŚiGW

Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej
w mieście
Ruda Śląska

2 010 863,00

od
20.12.2021r.
do
20.12.2031r.

Weksel własny
„in blanco”

sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru właścicielskiego wykonywanego za pośrednictwem
przedstawicieli gminy w Radach Nadzorczych spółek gminnych:
 Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2020 działała w składzie pięcioosobowym, odbyła
14 posiedzeń i podjęła 27 uchwał, realizując swoje zadania określone w akcie
założycielskim spółki. Członkowie Rady sprawowali bieżący nadzór nad działalnością,
pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz przeprowadzali konsultacje
w zakresie

poszczególnych

aspektów

działalności

Spółki,

dodatkowo

zgodnie

z kompetencjami analizowali i oceniali dokumenty przedstawiane przez Zarząd,
 zgodnie z treścią Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem kapitałowym
miasta Ruda Śląska, wprowadzonych Zarządzeniem Nr SP.0050.1.54.2019 Prezydenta
Miasta Ruda Śląska z dnia 16 sierpnia 2019 r., Rady Nadzorcze zobowiązane są
do sporządzenia i przyjęcia w formie uchwały rocznego sprawozdania z działalności jako
organu Spółki. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawiera informacje
o podjętych uchwałach, informacje o frekwencji na prawidłowo zwołanych posiedzeniach
Rady Nadzorczej oraz inne istotne informacje o sprawowaniu bieżącego nadzoru
nad działalnością Spółki w roku obrotowym. Ponadto, zgodnie z treścią art. 219 § 3
Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do sporządzenia
i

przedstawienia

Zgromadzeniu

Wspólników
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pisemnego

sprawozdania

z

oceny

sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy, co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz
zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty.
Dane źródłowe: Sprawozdanie finansowe spółki za rok 2020 r.
2)

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. ul. 1.Maja 218, 41-710 Ruda Śląska.
Wartość udziałów Miasta Ruda Śląska wynosi 8 084 000 zł (udział 100% w kapitale zakładowym
Spółki). Data zarejestrowania Spółki: 30.06.1997 r. Podstawowy przedmiot działalności spółki:
 zarządzanie budynkami stanowiącymi własności Miasta Ruda Śląska, budynkami prywatnymi
w zarządzie oraz budynkami Skarbu Państwa,
 wykonywanie remontów i napraw, przeglądów technicznych i konserwacji budynków wraz
z ich wyposażeniem technicznym i instalacjami wewnętrznymi,
 realizacja inwestycji budowlanych związanych również z budownictwem socjalnym,
 utrzymanie zieleni gminnej,
a)

struktura organizacyjna: Spółka dzieli się na trzy piony kompetencyjne: Prezesa Zarządu,
Wiceprezesa

Zarządu

ds.

Eksploatacji

oraz

Wiceprezesa

Zarządu

ds.

Wspólnot

Mieszkaniowych;
 Prezes Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad: Głównym Księgowym, Głównym
Specjalistą ds. Administracji i Obsługi Spółki, Biurem Kadr i Płac, Biurem Windykacji,
Biurem Prawnym, Rzecznikiem Prasowym, Kontrolą Wewnętrzną, BHP, P.POŻ., OC,
Inspektorem Danych Osobowych.
 Wiceprezes Zarządu ds. Wspólnot Mieszkaniowych sprawuje bezpośredni nadzór
nad:

działalnością

Zespołu

Pozyskiwania

Funduszy,

Dyrektorem

ds.

Wspólnot

Mieszkaniowych któremu podlegają: Biuro Eksploatacji i Obsługi Wspólnot oraz Rejony
Eksploatacji Budynków REB 1, REB 2, REB 3, REB 4, REB 5, REB 6.
 Wiceprezes Zarządu ds. Eksploatacji sprawuje bezpośredni nadzór nad: 1.działalnością
Dyrektora ds. Eksploatacji i Zieleni, któremu podlega: Biuro Eksploatacji, Biuro
Utrzymania Zieleni, Rejony Eksploatacji Budynków -REB 1 BRYGADA 1, REB 2 BRYGADA 2,
REB 3, REB 4, REB 5, REB 6 BRYGADA 6 oraz nad: 2. działalnością Dyrektora ds.
Technicznych, któremu podlega Biuro Inwestycji i Remontów.
b)

Ilość osób zatrudnionych w spółce na dzień 31.12.2020 r.: 181 osób (179,60 etatów),

c)

koszty działalności z wyszczególnieniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia:
 koszty działalności operacyjnej:
 w tym wynagrodzenia:

21 504 865,73 zł

10 097 530,87 zł

 pozostałe koszty operacyjne:

3 452 424,94 zł

 koszty finansowe: 9 260,32 zł
d)

wysokość średniej płacy z podziałem na poszczególne grupy zawodowe (z wyszczególnieniem
wynagrodzeń zarządu):
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 średnie wynagrodzenie na etat (bez wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej): 4 219,38 zł,
 wynagrodzenie miesięczne prezesa zarządu: 22 018,90 zł (część stała), wynagrodzenie
miesięczne wiceprezesa zarządu: 17 615,12 zł (część stała), wynagrodzenie miesięczne
wiceprezesa zarządu: 15 413,23 zł (część stała), wynagrodzenie zmienne za 2019 r.
uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25%
sumy wynagrodzenia stałego za poprzedni rok obrotowy,
e)

wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki z większościowym udziałem
miasta, przyczyny ich zaciągnięcia oraz okres ich spłaty, zabezpieczenia wyżej
wymienionych, w tym hipoteki:
 kredyt w kwocie 1 300 000,00 zł na dokończenie inwestycji przy ul. Niedurnego 75
z okresem spłaty do roku 2027. Zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomość
przy ul. Janasa 13 oraz Solidarności 22,
 kredyt w kwocie 2 300 000,00 zł na dokończenie inwestycji przy ul. Niedurnego 75
z okresem spłaty do roku 2021. Zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości
przy ul. Niedurnego 75, Osiedlowej 6 i Markowej 22,

f)

sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru właścicielskiego wykonywanego za pośrednictwem
przedstawicieli gminy w Radach Nadzorczych spółek gminnych:
 zgodnie z treścią Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem kapitałowym
miasta Ruda Śląska, wprowadzonych Zarządzeniem Nr SP.0050.1.54.2019 Prezydenta
Miasta Ruda Śląska z dnia 16 sierpnia 2019 r., Rady Nadzorcze zobowiązane są
do sporządzenia i przyjęcia w formie uchwały rocznego sprawozdania z działalności jako
organu Spółki. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawiera informacje
o podjętych uchwałach, informacje o frekwencji na prawidłowo zwołanych posiedzeniach
Rady Nadzorczej oraz inne istotne informacje o sprawowaniu bieżącego nadzoru
nad działalnością Spółki w roku obrotowym. Ponadto, zgodnie z treścią art. 219 § 3
Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do sporządzenia
i

przedstawienia

Zgromadzeniu

Wspólników

pisemnego

sprawozdania

z

oceny

sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy, co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz
zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty.
 Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2020 działała w składzie pięcioosobowym, odbyła
8 posiedzeń i podjęła 28 uchwał, realizując swoje zadania określone w akcie
założycielskim spółki. Członkowie Rady sprawowali bieżący nadzór nad działalnością,
pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz przeprowadzali konsultacje
w zakresie

poszczególnych

aspektów

działalności

Spółki.

Dodatkowo,

zgodnie

z kompetencjami, analizowali i oceniali dokumenty przedstawiane przez Zarząd.
Dane źródłowe: informacja kwartalna o spółce z udziałem kapitałowym Miasta za IV kwartał
2020 r.
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3)

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. ul. W. Lipa 2, 41-703 Ruda Śląska.
Wartość udziałów Miasta Ruda Śląska: 46 852 000,00 zł (udział 100%). Data zarejestrowania
Spółki: 25.01.2010 r. Podstawowy przedmiot działalności spółki: działalność szpitali, praktyka
lekarska ogólna, praktyka lekarska specjalistyczna, praktyka pielęgniarek i położnych, pozostała
działalność w zakresie opieki zdrowotnej. Statutowym celem Szpitala Miejskiego w Rudzie
Śląskiej Sp. z o.o. jest udzielanie świadczeń medycznych w zakresie profilaktyki, leczenia,
fizykoterapii, rehabilitacji i pielęgnacji – całodobowo. Placówka udziela świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym
do tych świadczeń, na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością
lub całkowitą odpłatnością. Personel Szpitala Miejskiego podejmie każde działanie służące
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne
wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych;
a)

struktura organizacyjna: Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza,
Zarząd. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Zarząd sprawuje bezpośredni nadzór nad
działalnością: Zespołu Radców Prawnych, Działu Zamówień Publicznych, Działu Zarządzania
Zasobami Ludzkimi, Rzecznika Prasowego, Sekcji Epidemiologii, Inspektora BHP, Inspektora
Ochrony Przeciwpożarowej, Inspektora ds. Obrony Cywilnej i Obronności, Sekcji
Informatyki, Sekretariatu Zarządu, Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością,
Kapelanów Szpitalnych. Strukturę organizacyjną tworzą następujące piony:
 pion Lekarza Naczelnego, w którego skład wchodzą: Zakład Diagnostyki Obrazowej,
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Pracownie Oddziałowe, Dział Rehabilitacji
z rehabilitacją przyłóżkową, Punkt Podawania Leków Cytostatycznych, Apteka Szpitalna,
Prosektorium, Oddziały, Blok Operacyjny, Zespół Porodowy, Izba Przyjęć, Punkt Przyjęć,
Zespół Poradni Specjalistycznych,
 pion Pielęgniarki Naczelnej, w którego skład wchodzą: Dział Centralnej Sterylizacji, Dział
Higieny Szpitalnej, Dietetyk oraz przynależne również do pionu Lekarza Naczelnego:
Oddziały,

Blok

Operacyjny,

Zespół

Porodowy,

Izba

Przyjęć,

Zespół

Poradni

Specjalistycznych,
 pion Organizacji Kontraktowania i Rozliczeń, w skład którego wchodzą: Dział
Metodyczno-Organizacyjny wraz z Składnicą Akt, Dział Rozliczeń Usług Medycznych
i Statystyki Medycznej wraz z Pracownikiem Socjalnym, Sekcja Aparatury Medycznej,
 pion Administracyjny, w którego skład wchodzą: Dział Administracyjno-Gospodarczy oraz
Dział Techniczny,
 pion Finansowy kierowany przez Dyrektora ds. Finansowych, w którego skład wchodzą:
główny księgowy, Ewidencja Majątku Trwałego, Dział Księgowości, Kontroler Finansowy,
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMÓREK MEDYCZNYCH SPÓŁKI
ZAKŁADY LECZNICZE SPÓŁKI
Kod
zakładu
leczniczego

Nazwa

Adres prowadzonej działalności

1

Zespół Lecznictwa Szpitalnego

41-703 Ruda Śląska, ul. Wincentego Lipa 2
41-711 Ruda Śląska, ul. Główna 11

2

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego

41-703 Ruda Śląska, ul. Wincentego Lipa 2
41-711 Ruda Śląska, ul. Główna 11

3

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

41-711 Ruda Śląska, ul. Główna 11

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPÓŁKI
Kod
jednostki
zgodny
z
Rejestrem
PWDL

Należy
do zakładu
leczniczego

04

1

Zespół Lecznictwa Szpitalnego – Godula

41-703 Ruda Śląska,
ul. Wincentego Lipa 2

05

1

Zespół Lecznictwa Szpitalnego – Bielszowice

41-711 Ruda Śląska,
ul. Główna 11

06

2

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego –
Godula

41-703 Ruda Śląska,
ul. Wincentego Lipa 2

07

2

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego –
Bielszowice

41-711 Ruda Śląska,
ul. Główna 11

08

2

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne I
Laboratorium Analityczne

41-703 Ruda Śląska,
ul. Wincentego Lipa 2

09

2

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne II
Laboratorium Analityczne

41-711 Ruda Śląska,
ul. Główna 11

10

3

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

41-711 Ruda Śląska,
ul. Główna 11

Adres prowadzonej
działalności

Nazwa

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPÓŁKI

Lp.

zakładu
jednostki
leczniczeg
organizac.
o

Nazwa

Liczba
łóżek

Wchodzi w skład:
Uwagi

1.

1

04

Oddział Chorób Wewnętrznych

65

w tym 1 łóżko
intensywnej opieki
medycznej

2.

1

04

Oddział Kardiologiczny
z Pododdziałem Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego

28

w tym 7 łóżek
intensywnego
nadzoru
kardiologicznego

3.

1

04

Oddział Chirurgii Urazowo–
Ortopedycznej

32

-
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4.

1

04

Oddział Chirurgii Ogólnej
i Naczyniowej

30

-

5.

1

04

Oddział Okulistyczny

15

-

6.

1

04

Oddział Perinatologii, Ginekologii
i Położnictwa

72

w tym 2 łóżka
intensywnej opieki
medycznej

7.

1

04

Oddział Neonatologiczny

44

w tym 15
inkubatorów

8.

1

04

Oddział Otolaryngologiczny

13

-

9.

1

04

Oddział Neurologiczny

16

w tym 1 łóżko
intensywnej opieki
medycznej

10.

1

04

Oddział Udarowy

16

w tym 4 łóżka
intensywnej opieki
medycznej, 12 łóżek
przeznaczonych dla
wczesnej
rehabilitacji
neurolog. (udarowej)

11.

1

04

Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

8

8 stanowisk
intensywnej terapii

12.

1

05

Oddział Pediatryczny

20

w tym 1 łóżko
intensywnej opieki
medycznej

13.

1

05

Oddział Psychiatryczny Ogólny

30

-

14.

2

07

Oddział Psychiatrii Dziennej

15

miejsca dzienne

15.

1

05

Oddział Chorób Płuc
z Pododdziałem Chemioterapii

30

w tym 3 stanowiska
do podawania
chemioterapii

16.

2

06

Poradnia Chirurgii Ogólnej

-

-

17.

2

06

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

-

-

18.

2

06

Poradnia Leczenia Bólu

-

-

19.

2

06

Poradnia Ginekologiczno –
Położnicza

-

-

20.

2

06

Poradnia Kardiologiczna

-

-

21.

2

06

Poradnia Kontroli Rozruszników

-

-

22.

2

06

Poradnia Gastroenterologiczna

-

-

23.

2

06

Poradnia Neonatologiczna

-

-

24.

2

06

Poradnia Chirurgii UrazowoOrtopedycznej

-

-

25.

2

06

Poradnia Wad Postawy

-

-

26.

2

06

Poradnia Patologii Ciąży, Kardiologii
Prenatalnej
i Diagnostyki Wad Płodu

-

-

27.

2

06

Poradnia Okulistyczna

-

-

28.

2

06

Poradnia Okulistyczna dla Dzieci

-

-
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29.

2

06

Poradnia Leczenia Jaskry

-

-

30.

2

06

Poradnia Otolaryngologiczna

-

-

31.

2

06

Poradnia Otolaryngologiczna
dla Dzieci

-

-

32.

2

06

Poradnia Neurologiczna

-

-

33.

2

06

Poradnia Dermatologiczna

-

-

34.

2

06

Poradnia Medycyny Pracy

-

-

35.

2

06

Poradnia Reumatologiczna

-

-

36.

2

07

Poradnia Zdrowia Psychicznego

-

-

37.

2

06

Poradnia Laktacyjna

-

-

38.

2

06

Poradnia Medycyny Rodzinnej

-

-

39.

2

06

Poradnia Onkologiczna

-

-

40.

2

06

Gabinet Pielęgniarki ŚrodowiskowoRodzinnej

-

-

41.

2

06

Gabinet Położnej ŚrodowiskowoRodzinnej

-

-

42.

2

06

Nocna i świąteczna opieka
zdrowotna w POZ

-

-

43.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

-

-

44.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 1

-

-

45.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 2

-

-

46.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 3

-

-

47.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 4

-

-

48.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 5

-

-

49.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 6

-

-

50.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 7

-

-

51.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 8

-

-

52.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 9

-

-

53.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 10

-

-

54.

1

04

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału Gastroenterologii i Chorób
Wewnętrznych

-

-

55.

1

04

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału Kardiologicznego
z Pododdziałem Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego

-

-

56.

1

04

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału Chirurgii Urazowo–
Ortopedycznej

-

-

57.

1

04

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału Chirurgii Ogólnej
i Naczyniowej

-

-

102

58.

1

04

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału Okulistycznego

-

-

59.

1

04

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału GinekologicznoPołożniczego I

-

-

60.

1

04

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału GinekologicznoPołożniczego II

-

-

61.

1

04

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału GinekologicznoPołożniczego III

-

-

62.

1

04

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału Otolaryngologicznego

-

-

63.

1

04

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału Neurologicznego

-

-

64.

1

05

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału I Chorób Wewnętrznych
i Reumatologii

-

-

65.

1

05

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału II Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii

-

-

66.

1

05

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału Pediatrycznego

-

-

67.

1

05

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego

-

-

68.

1

05

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału Chorób Płuc
z Pododdziałem Chemioterapii

-

-

69.

1

04

Blok Operacyjny

-

-

70.

1

04

Zespół Porodowy

-

-

71.

-

-

Dział Centralnej Sterylizacji

-

-

72.

2

06

Dział Rehabilitacji z rehabilitacją
przyłóżkową

-

-

73.

1

04

Izba Przyjęć

-

-

74.

1

05

Punkt Przyjęć

-

-

75.

2

06

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Pracownia RTG

-

76.

2

07

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Pracownia RTG

-

77.

2

06

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Pracownia USG

-

Komórki od Lp. 77
do Lp. 81 tworzą
Zakład Diagnostyki
Obrazowej, mający
siedzibę w jednostce
organizacyjnej 06

78.

2

06

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Pracownia Tomografii Komputerowej

-

79.

2

07

Punkt Podawania Leków
Cytostatycznych

-

-

80.

2

08

Medyczne Laboratorium
Diagnostyczne

-

Komórki o Lp. 83 i 84
tworzą Medyczne
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I Laboratorium Analityczne
81.

2

09

Medyczne Laboratorium
Diagnostyczne
II Laboratorium Analityczne

-

Laboratorium
Diagnostyczne,
mające siedzibę
w jednostce
organizacyjnej 08

82.

2

06

Pracownia Endoskopii

-

-

83.

2

06

Pracownia USG o Profilu
Ginekologiczno-Położniczym

-

-

84.

2

06

Pracownia Elektrofizjologii

-

-

85.

2

06

Pracownia Kontroli Stymulatorów i
Kardiowerterów-Stymulatorów Serca

-

-

86.

2

06

Pracownia EEG i EMG

-

-

87.

2

06

Pracownia Audiometrii

-

-

88.

2

07

Pracownia Badań Czynnościowych
Płuc

-

-

89.

2

07

Pracownia Bronchoskopii

-

-

90.

2

06

Pracownia Doboru Aparatów
Słuchowych

-

Funkcjonująca
w rozdziale
czasowym
określanym przez
Kierownika komórki
z komórkami
wymienionymi
w Lp. 94 i 95

91.

2

06

Pracownia Otologiczna

-

Funkcjonująca
w rozdziale
czasowym
określanym przez
Kierownika komórki
z komórkami
wymienionymi
w Lp. 93 i 95

92.

2

06

Pracownia Rynologiczna

-

Funkcjonująca
w rozdziale
czasowym
określanym przez
Kierownika komórki
z komórkami
wymienionymi
w Lp. 93 i 94

93.

2

06

Pracownia Onkologiczna

-

-

94.

1

04

Apteka Szpitalna

-

-

95.

-

-

Prosektorium

-

-

96.

2

06

Szkoła Rodzenia

-

-

97.

2

06

Poradnia Nocnej i Świątecznej
Opieki Zdrowotnej

-

-

98.

2

07

Zespół Leczenia Środowiskowego

-

-

99.

2

06

Poradnia Anestezjologiczna

-

-

100.

3

10

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

16

-
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101.

2

06

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

10

miejsca dzienne

102.

1

05

Oddział Medycyny Paliatywnej

10

-

b)

wielkość zatrudnienia w spółce na dzień 31.12.2020 r.: 920 osób (878,072 etatu),

c)

koszty działalności z wyszczególnieniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia:
 koszty działalności operacyjnej:
w tym wynagrodzenia:
 pozostałe koszty operacyjne:

134 245 019,09 zł
59 421 511,23 zł
2 878 606,69 zł

d)

koszty finansowe:

863 662,52 zł

e)

wysokość średniej płacy z podziałem na poszczególne grupy zawodowe (z wyszczególnieniem
wynagrodzeń zarządu), w przeliczeniu na pełny etat dla osób zatrudnionych w ramach
umowy o pracę:
 lekarze medycyny: 12 889,15 zł,
 farmaceuci: 6 724,20 zł,
 personel z wyższym wykształceniem 4 953,67 zł,
 technicy: 3 809,45 zł,
 inny personel średni: 3 454,96 zł,
 pielęgniarki: 5 616,63 zł,
 położne: 5 346,57 zł,
 niższy personel medyczny: 2 930,86 zł,
 obsługa gospodarcza: 2 928,93 zł,
 obsługa techniczna: 3 261,92 zł,
 administracja: 5 144,92 zł,
 wynagrodzenie miesięczne Prezesa Zarządu: 26 422,68 zł (część stała), wynagrodzenie
zmienne za 2019 r. zostało przyznane w wysokości 50% sumy wynagrodzenia stałego
za poprzedni rok obrotowy,

f)

wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki z większościowym udziałem
miasta, przyczyny ich zaciągnięcia oraz okres ich spłaty, zabezpieczenia wyżej
wymienionych, w tym hipoteki:
 Umowa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 8 500 000,00 zł z dnia
26.11.2020 r. (saldo kredytu wynosi 6 192 525,59 zł),
 Pożyczka z PWIK Sp. z o.o. w kwocie 2 000 000,00 zł z dnia 23.10.2020 r. Zabezpieczenie
–przelew wierzytelności oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego, saldo na koniec
roku wynosi 1 833 333,32 zł,
 Weksel własny in blanco na kwotę 757 730,65 zł jako zabezpieczenie umowy pożyczki
z Siemens Finance Sp. z o.o. (saldo pożyczki wynosi 126 288,55 zł),
 Weksel własny in blanco na kwotę 1 134 488,32 zł jako zabezpieczenie umowy pożyczki
z Siemens Finance Sp. z o.o. (saldo pożyczki wynosi 590 879,41 zł),
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 Weksel własny in blanco na kwotę 854 669,32 zł jako zabezpieczenie umowy pożyczki
z Siemens Finance Sp. z o.o. (saldo pożyczki wynosi 514 559,60 zł),
g)

sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru właścicielskiego wykonywanego za pośrednictwem
przedstawicieli gminy w Radach Nadzorczych spółek gminnych:
 Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2020 działała w składzie pięcioosobowym, odbyła
4 posiedzenia i podjęła 26 uchwał realizując swoje zadania określone w akcie
założycielskim spółki. Członkowie Rady sprawowali bieżący nadzór nad działalnością,
pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz przeprowadzali konsultacje
w zakresie

poszczególnych

aspektów

działalności

Spółki.

Dodatkowo,

zgodnie

z kompetencjami, analizowali i oceniali dokumenty przedstawiane przez Zarząd,
 sprawozdania są przedstawiane na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które zgodnie
z treścią art. 231 § 1 Kodeksu spółek handlowych powinno odbyć się w terminie sześciu
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, tj. do dnia 30 czerwca,
 zgodnie z treścią Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem kapitałowym
miasta Ruda Śląska, wprowadzonych Zarządzeniem Nr SP.0050.1.54.2019 Prezydenta
Miasta Ruda Śląska z dnia 16 sierpnia 2019 r., Rady Nadzorcze zobowiązane są
do sporządzenia i przyjęcia w formie uchwały rocznego sprawozdania z działalności jako
organu Spółki. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawiera informacje
o podjętych uchwałach, informacje o frekwencji na prawidłowo zwołanych posiedzeniach
Rady Nadzorczej oraz inne istotne informacje o sprawowaniu bieżącego nadzoru
nad działalnością Spółki w roku obrotowym. Rada Nadzorcza, zgodnie z treścią art. 219
§ 3 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązana jest do sporządzenia i przedstawienia
Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy co do zgodności
z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz zaopiniowania wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty,
 Art. 15zzh ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.374, 567 i 568) nadał uprawnienia
Ministrowi Finansów do przesunięcia terminów sporządzenia sprawozdań określonych
m.in. w ustawie o rachunkowości. Na podstawie § 3 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania
obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia,
udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań
lub informacji, terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań o których mowa wyżej
przedłuża się o trzy miesiące. Zgodnie z art.15zzh ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem (…), w przypadku gdy terminy
posiedzeń organów zatwierdzających (Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników)
określone w

przepisach szczególnych (Kodeks

Spółek Handlowych) przypadają

przed terminem zatwierdzenia sprawozdań finansowych określonym w przepisach
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wydanych na podstawie ust. 1 (Rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2020 r.
w sprawie określenia innych terminów wypełniania (…) posiedzenia

organów

zatwierdzających odbywają się w terminie określonym w przepisach wydanych
na podstawie ust. 1, czyli ulegają przesunięciu o 3 miesiące.
Dane źródłowe: informacja kwartalna o spółce z udziałem kapitałowym Miasta za IV kwartał
2020 r.
4)

Aquadrom Sp. z o.o. ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska.
Wartość udziałów Miasta Ruda Śląska: 72 172 800,00 zł (udział 100%). Data zarejestrowania
Spółki: 13.03.2006 r. Podstawowy przedmiot działalności spółki:

działalność obiektów

sportowych, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, działalność obiektów służących
poprawie kondycji fizycznej, działalność fizjoterapeutyczna.
a)

struktura organizacyjna: działalnością Spółki kieruje Prezes Zarządu, który sprawuje
bezpośredni

nadzór

nad

Dyrektorem

ds.

Wizerunku

i

Promocji,

Dyrektorem

ds. Administracyjno–Organizacyjnych, Dyrektorem ds. Operacyjnych, Głównym Księgowym,
Sekretariatem, Radcą Prawnym, BHP, Inspektorem Ochrony Danych. Dyrektor ds. Wizerunku
i Promocji nadzoruje działalność Działu Marketingu i Sprzedaży, Biura Obsługi Klienta oraz
Saunarium. Dyrektor ds. Administracyjno–Organizacyjnych nadzoruje działalność Kadr,
Działu Technicznego, Działu Porządkowego, Restauracji, Działu IT i Monitoringu. Dyrektor
ds. Operacyjnych nadzoruje działalność Działu Operacyjnego, któremu podlegają Ratownicy
oraz Kierownik Zmiany. Głównemu Księgowemu podlega Dział Księgowości i Zamówień oraz
Kasa,
b)

ilość osób zatrudnionych na dzień 31.12.2020 r.: 59 osób (52,40 etatu),

c)

koszty działalności z wyszczególnieniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia:
 koszty działalności operacyjnej:
w tym wynagrodzenia:

11 778 519,20 zł
4 312 437,10 zł

 pozostałe koszty operacyjne:
 koszty finansowe:
d)

75 980,69 zł
1 448 526,96 zł

wysokość średniej płacy z podziałem na poszczególne grupy zawodowe (z wyszczególnieniem
wynagrodzeń zarządu):
 średnie wynagrodzenie na etat: 3 569,24 zł,
 wynagrodzenie miesięczne prezesa zarządu: 22 018,90 zł (część stała), dodatkowo
Prezesowi Zarządu została przyznana część zmienna wynagrodzenia za 2019 rok
w wysokości 25% sumy wynagrodzenia stałego za poprzedni rok obrotowy,

e)

wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki z większościowym udziałem
miasta, przyczyny ich zaciągnięcia oraz okres ich spłaty, zabezpieczenia wyżej
wymienionych, w tym hipoteki:
 kredyt w BGK zaciągnięty na refinansowanie kredytu inwestycyjnego na budowę obiektu
parku wodnego w wysokości 92 560 000 zł, termin spłaty: 15.12.2031 r. Zabezpieczenie
kredytu stanowią oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Spółkę i Miasto w trybie
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art. 777 k.p.c., hipoteka ustanowiona na rzecz Miasta na nieruchomościach spółki,
w związku z udzielonym przez Miasto poręczeniem kredytu,
 pożyczka na bieżącą działalność Spółki w wysokości 1 990 000,00 zł udzielona
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do dnia 31 grudnia 2021 r.
zabezpieczoną wekslem in blanco z deklaracją wekslową i hipoteką umowną na
działkach,
f)

sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru właścicielskiego wykonywanego za pośrednictwem
przedstawicieli gminy w Radach Nadzorczych spółek gminnych:
 zgodnie z treścią Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem kapitałowym
miasta Ruda Śląska, przyjętych Zarządzeniem Nr SP.0050.1.54.2019 Prezydenta Miasta
Ruda Śląska z dnia 16 sierpnia 2019 r., Rady Nadzorcze zobowiązane są do sporządzenia
i przyjęcia w formie uchwały rocznego sprawozdania z działalności jako organu Spółki.
Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawiera informacje o podjętych
uchwałach, informacje o frekwencji na prawidłowo zwołanych posiedzeniach Rady
Nadzorczej

oraz

inne

istotne

informacje

o

sprawowaniu

bieżącego

nadzoru

nad działalnością Spółki w roku obrotowym. Ponadto Rada Nadzorcza zgodnie z treścią
art. 219 § 3 Kodeksu spółek handlowych zobowiązana jest do sporządzenia i
przedstawienia

Zgromadzeniu

Wspólników

pisemnego

sprawozdania

z

oceny

sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy, co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz
zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty,
 Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2020 odbyła 9 posiedzeń i podjęła 47 uchwał, w tym
część w trybie obiegowym, realizując swoje zadania określone w umowie spółki,
a członkowie Rady pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki przeprowadzając
konsultacje w zakresie poszczególnych aspektów działalności Spółki. Rada Nadzorcza
działała w składzie trzyosobowym.
Dane źródłowe: informacja kwartalna o spółce z udziałem kapitałowym Miasta za IV kwartał
2020 r.
5)

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. K. Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska.
Wartość udziałów Miasta Ruda Śląska: 7 439 000,00 zł (udział 100%). Data zarejestrowania Spółki:
18.06.2004 r. Podstawowy przedmiot działalności spółki: wynajem powierzchni oraz obsługa firm,
obsługa europejskich programów pomocowych, działalność doradcza i szkoleniowa, działalność
proinnowacyjna. Misją Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest tworzenie sprzyjających
warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim przedsiębiorstw
o innowacyjnym charakterze działalności, poprzez zapewnianie im wsparcia infrastrukturalnego,
marketingowego, szkoleniowego oraz efektywną współpracę z otoczeniem na rzecz wzrostu
gospodarczego;
a)

struktura organizacyjna: dDziałalnością Spółki kieruje Prezes Zarządu, który sprawuje
bezpośredni nadzór nad Pełnomocnikiem ds. Zarządzania Jakością, głównym księgowym -
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prokurentem oraz Działem Przedsiębiorczości. W strukturze organizacyjnej funkcjonuje
również Dział Zarządzania Majątkiem, nad którym nadzór sprawuje główny księgowy.
b)

ilość osób zatrudnionych na dzień 31.12.2020 r.: 8 osób (8 etatów),

c)

koszty działalności z wyszczególnieniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia:
 koszty działalności operacyjnej:

2 308 062,93 zł

w tym wynagrodzenia:

828 135,02 zł

 pozostałe koszty operacyjne:

2 030 217,40 zł

 koszty finansowe:
d)

1 651,70 zł

wysokość średniej płacy z podziałem na poszczególne grupy zawodowe (z wyszczególnieniem
wynagrodzeń zarządu):
 średnie wynagrodzenie na etat (bez wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej):
4 951,11 zł,
 wynagrodzenie miesięczne prezesa zarządu: 17 615,12 zł (wynagrodzenie stałe),
dodatkowo Prezesowi Zarządu została przyznana część zmienna wynagrodzenia za 2019
rok w wysokości 25% sumy wynagrodzenia stałego za poprzedni rok obrotowy,

e)

wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki z większościowym udziałem
miasta, przyczyny ich zaciągnięcia oraz okres ich spłaty, zabezpieczenia wyżej
wymienionych, w tym hipoteki: Spółka w 2020 r. nie zaciągała kredytów i pożyczek,

f)

sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru właścicielskiego wykonywanego za pośrednictwem
przedstawicieli gminy w Radach Nadzorczych spółek gminnych:
 zgodnie z treścią Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem kapitałowym
miasta Ruda Śląska, wprowadzonych Zarządzeniem Nr SP.0050.1.54.2019 Prezydenta
Miasta Ruda Śląska z dnia 16 sierpnia 2019 r., Rady Nadzorcze zobowiązane są
do sporządzenia i przyjęcia w formie uchwały rocznego sprawozdania z działalności jako
organu Spółki. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawiera informacje
o podjętych uchwałach, informacje o frekwencji na prawidłowo zwołanych posiedzeniach
Rady Nadzorczej oraz inne istotne informacje o sprawowaniu bieżącego nadzoru
nad działalnością Spółki w roku obrotowym. Ponadto Rada Nadzorcza zgodnie z treścią
art. 219
i

§3

Kodeksu

przedstawienia

spółek

Zgromadzeniu

handlowych
Wspólników

zobowiązana
pisemnego

jest

do

sporządzenia

sprawozdania

z

oceny

sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz
zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty,
 Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2019 działała w składzie trzyosobowym, odbyła
5 posiedzeń i podjęła 10 uchwał, realizując swoje zadania określone w akcie
założycielskim spółki. Członkowie Rady sprawowali bieżący nadzór nad działalnością,
pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz przeprowadzali konsultacje
w zakresie

poszczególnych

aspektów

działalności

Spółki,

dodatkowo

z kompetencjami analizowali i oceniali dokumenty przedstawiane przez Zarząd.
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zgodnie

Dane źródłowe: informacja kwartalna o spółce z udziałem kapitałowym Miasta za IV kwartał
2020 r.
6)

Śląskie Media Sp. z o.o. ul. Niedurnego 36, 41-709 Ruda Śląska.
Wartość udziałów Miasta Ruda Śląska: 200 000 zł (udział 100% w kapitale zakładowym Spółki).
Data zarejestrowania Spółki: 31.12.1999 r. Podstawowy przedmiot działalności spółki: działalność
wydawnicza, a w szczególności wydawanie tygodnika społeczno kulturalnego "Wiadomości
Rudzkie", działalność reklamowa, informacyjna, publicystyczna, szkoleniowa, doradcza,
audiowizualna, marketingowa i public relations, organizacja imprez kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, rozrywkowych, promocja miasta, działalność medialna, wykonywanie usług
poligraficznych, świadczenie usług informatycznych i internetowych;
a)

struktura organizacyjna: Zarząd Spółki sprawuje bezpośredni nadzór nad działem sprzedaży
i marketingu, usługami rachunkowymi i prawnymi, działem redakcyjnym oraz biurem
zarządu. Dział sprzedaży i marketingu tworzą: spejcalista ds. sprzedaży, specjalista
ds. ogłoszeń dronych, specjalista ds. marketingu ora grafik. W skład działu redakcyjnego
wchodzi redaktor naczelny, któremu podlega sekretarz redakcji oraz redaktor techniczny.
Sekretarz redakcji sprawuje nadzór nad dziennikarzem i dziennikarzem sportowym,
natomiast redaktor techniczny sprawuje nadzór nad grafikiem oraz korektorem. Biuro
zarządu nadzoruje pracę sprzątaczki,

b)

wielkość zatrudnienia w spółce na dzień 31.12.2020 r.: 2 pracowników (2 etaty),

c)

koszty działalności z wyszczególnieniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia:
 koszty działalności operacyjnej:

691 340,63 zł

w tym wynagrodzenia:

d)

411 970,49 zł

 pozostałe koszty operacyjne:

2 647,30 zł

 koszty finansowe:

1 910,29 zł

wysokość średniej płacy z podziałem na poszczególne grupy zawodowe (z wyszczególnieniem
wynagrodzeń zarządu):
 średnie wynagrodzenie na etat (bez wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej)
3 997,42 zł,
 wynagrodzenie miesięczne prezesa zarządu: 19 817,01 zł (część stała), dodatkowo
Prezesowi Zarządu została przyznana część zmienna wynagrodzenia za 2019 r.
w wysokości 15% sumy wynagrodzenia stałego za poprzedni rok obrotowy,

e)

wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki z większościowym udziałem
miasta, przyczyny ich zaciągnięcia oraz okres ich spłaty, zabezpieczenia wyżej
wymienionych, w tym hipoteki: kredyt zaciągnięty 26.04.2016 r. na kwotę 100 000 zł,
przyczyna

zaciągnięcia

kredytu:

sfinansowanie

zakupu

sceny

mobilnej,

spłata

do 26.04.2022 r.,
f)

sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru właścicielskiego wykonywanego za pośrednictwem
przedstawicieli gminy w Radach Nadzorczych spółek gminnych:
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 zgodnie z treścią wprowadzonych Zarządzeniem Nr SP.0050.1.54.2019 Prezydenta Miasta
Ruda Śląska z dnia 16 sierpnia 2019 r. Zasad Nadzoru Właścicielskiego nad spółkami
z udziałem kapitałowym miasta Ruda Śląska, Rady Nadzorcze zobowiązane są
do sporządzenia i przyjęcia w formie uchwały rocznego sprawozdania z działalności jako
organu Spółki. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawiera informacje
o podjętych uchwałach, informacje o frekwencji na prawidłowo zwołanych posiedzeniach
Rady Nadzorczej oraz inne istotne informacje o sprawowaniu bieżącego nadzoru
nad działalnością Spółki w roku obrotowym. Ponadto Rada Nadzorcza zgodnie z treścią
art. 219 § 3 Kodeksu spółek handlowych zobowiązana jest do sporządzenia
i

przedstawienia

Zgromadzeniu

Wspólników

pisemnego

sprawozdania

z

oceny

sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz
zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty,
 Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2020 działała w składzie trzyosobowym, odbyła
6 posiedzeń i podjęła 8 uchwał, realizując swoje zadania określone w akcie
założycielskim spółki. Członkowie Rady sprawowali bieżący nadzór nad działalnością,
pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz przeprowadzali konsultacje
w zakresie

poszczególnych

aspektów

działalności

Spółki,

dodatkowo

zgodnie

z kompetencjami analizowali i oceniali dokumenty przedstawiane przez Zarząd.
Dane źródłowe: informacja kwartalna o spółce z udziałem kapitałowym Miasta za IV kwartał
2020 r.
7)

Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 26, 41-700 Ruda Śląska.
Wartość udziałów Miasta Ruda Śląska: 20 167 000 zł (86,22% udziału w kapitale zakładowym
Spółki). Data zarejestrowania Spółki: 04.08.2004 r. Podstawowy przedmiot działalności spółki:
tworzenie nowoczesnej, zgodnej ze standardami Unii Europejskiej, spełniającej oczekiwania
inwestorów oferty, pozwalającej na skuteczne ekonomicznie prowadzenie działalności
gospodarczej, pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości, kreowanie nowych miejsc pracy poprzez
zapewnienie przedsiębiorcom najkorzystniejszych warunków do prowadzenia działalności
gospodarczej na terenie Rudy Śląskiej i Świętochłowic. Misją spółki jest "Równoważenie
atrakcyjności inwestycyjnej Śląska z tradycją dobrej roboty";
a)

struktura organizacyjna: działalnością Spółki kieruje Zarząd – Prezes Zarządu. Prezes
Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad pracownikami oraz Laboratorium Geodezji,

b)

wielkość zatrudnienia w Spółce na dzień 31.12.2020 r.: 4 osoby (3,5 etatu),

c)

koszty działalności z wyszczególnieniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia:
 koszty działalności operacyjnej:

3 340 009,24 zł

w tym wynagrodzenia:

613 513,50 zł

 pozostałe koszty operacyjne:

24 857,99 zł

 koszty finansowe:
d)

609 987,90 zł

wysokość średniej płacy z podziałem na poszczególne grupy zawodowe (z wyszczególnieniem
wynagrodzeń zarządu):
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 średnie wynagrodzenie na etat (bez wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej): 4 854,00 zł,
 wynagrodzenie miesięczne Prezesa Zarządu: 22 018,90 zł (część stała), dodatkowo
Prezesowi Zarządu została przyznana część zmienna wynagrodzenia za 2019 r.
w wysokości 25% sumy wynagrodzenia stałego za poprzedni rok obrotowy,
e)

wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki z większościowym udziałem
miasta, przyczyny ich zaciągnięcia oraz okres ich spłaty, zabezpieczenia wyżej
wymienionych, w tym hipoteki: brak,

f)

sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru właścicielskiego wykonywanego za pośrednictwem
przedstawicieli gminy w Radach Nadzorczych spółek gminnych:
 zgodnie z treścią Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem kapitałowym
miasta Ruda Śląska, przyjętych Zarządzeniem Nr SP.0050.1.54.2019 Prezydenta Miasta
Ruda Śląska z dnia 16 sierpnia 2019 r., Rady Nadzorcze zobowiązane są do sporządzenia
i przyjęcia w formie uchwały rocznego sprawozdania z działalności jako organu Spółki.
Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawiera informacje o podjętych
uchwałach, informacje o frekwencji na prawidłowo zwołanych posiedzeniach Rady
Nadzorczej

oraz

inne

istotne

informacje

o

sprawowaniu

bieżącego

nadzoru

nad działalnością Spółki w roku obrotowym. Ponadto Rada Nadzorcza zgodnie z treścią
art. 219 § 3 Kodeksu spółek handlowych zobowiązana jest do sporządzenia
i

przedstawienia

Zgromadzeniu

Wspólników

pisemnego

sprawozdania

z

oceny

sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz
zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty,
 Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2020 działała w składzie trzyosobowym, odbyła
5 posiedzeń i podjęła 27 uchwał w tym część uchwał podjętych w trybie pisemnym,
realizując swoje zadania określone w akcie założycielskim spółki. Członkowie Rady
sprawowali bieżący nadzór nad działalnością,

pozostawali w stałym kontakcie

z Zarządem Spółki oraz przeprowadzali konsultacje w zakresie poszczególnych aspektów
działalności Spółki. Dodatkowo, zgodnie z kompetencjami, analizowali i oceniali
dokumenty przedstawiane przez Zarząd.
Dane źródłowe stanowi informacja kwartalna o spółce z udziałem kapitałowym Miasta za IV
kwartał 2020 r.
8) Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.
Wartość udziałów Miasta Ruda Śląska: 4 182 000,00 zł (82% w kapitale zakładowym spółki). Data
zarejestrowania: 17.12.1996 r. Podstawowy przedmiot działalności spółki wg PKD: doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pośrednictwo finansowe,
udzielanie kredytów, pozaszkolne formy kształcenia, badania i analizy. Rudzka Agencja Rozwoju
„INWESTOR” Sp. z o.o. jako instytucja otoczenia biznesu prowadzi działalność służącą tworzeniu
korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Spółka realizuje swoje zadania
w

szczególności

przez

świadczenie

usług
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doradczych,

finansowych,

szkoleniowych

i informacyjnych dla przedsiębiorców, bezrobotnych i podmiotów działających na rzecz rozwoju
gospodarczego, zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich. Spółka opiera swoją działalność
na zasadach konkurencyjności i efektywności;
a)

struktura organizacyjna: władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza,
Prezes Zarządu. Prezes Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Biura
Zarządu, Kancelarii Prawnej, Pełnomocnika ds. jakości, Działu Organizacyjno–Księgowego,
Biura Projektów oraz Funduszu Pożyczkowego. Dział Organizacyjno–Księgowy tworzą główna
księgowa

oraz

pracownicy.

Pracą

pracowników

Biura

Projektów

oraz

Funduszu

Pożyczkowego kierują dyrektorzy.
b)

stan zatrudnienia na 31 grudnia 2020 r.: 10 pracowników (8,675 etatu),

c)

koszty działalności z wyszczególnieniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia:
 koszty działalności operacyjnej:
w tym wynagrodzenia:

2 368 891,37 zł
1 023 526,57 zł

 pozostałe koszty operacyjne:

2 001,18 zł

 koszty finansowe:
d)

6,70 zł

wysokość średniej płacy z podziałem na poszczególne grupy zawodowe (z wyszczególnieniem
wynagrodzeń zarządu):
 średnie wynagrodzenie na etat (bez wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej): 5 472,14 zł,
 wynagrodzenie miesięczne Prezesa Zarządu: 17 615,12 zł (część stała), dodatkowo
Prezesowi Zarządu została przyznana część zmienna wynagrodzenia za 2019 r.
w wysokości 25% sumy wynagrodzenia stałego za poprzedni rok obrotowy,

e)

wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki z większościowym udziałem
miasta, przyczyny ich zaciągnięcia oraz okres ich spłaty, zabezpieczenia wyżej
wymienionych, w tym hipoteki: Spółka w 2020 roku nie zaciągała kredytów i pożyczek,

f)

sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru właścicielskiego sprawowanego za pośrednictwem
przedstawicieli gminy w Radach Nadzorczych spółek gminnych:
 Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2020 działała w składzie trzyosobowym, odbyła 12
posiedzeń i podjęła 25 uchwał – w tym 16 uchwał przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość - głównie dotyczących wyrażenia zgody
na zawarcie umowy pożyczki o wartości przekraczającej 50 000,00 zł, realizując swoje
zadania określone w akcie założycielskim spółki. Członkowie Rady sprawowali bieżący
nadzór nad działalnością, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz
przeprowadzali konsultacje w zakresie poszczególnych aspektów działalności Spółki.
Dodatkowo, zgodnie z kompetencjami, analizowali i oceniali dokumenty przedstawiane
przez Zarząd,
 zgodnie z treścią przyjętych Zarządzeniem Nr SP.0050.1.54.2019 Prezydenta Miasta
Ruda Śląska z dnia 16 sierpnia 2019 r. Zasad Nadzoru Właścicielskiego nad spółkami
z udziałem kapitałowym miasta Ruda Śląska, Rady Nadzorcze zobowiązane są
do sporządzenia i przyjęcia w formie uchwały rocznego sprawozdania z działalności jako
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organu Spółki. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawiera informacje
o podjętych uchwałach, informacje o frekwencji na prawidłowo zwołanych posiedzeniach
Rady Nadzorczej oraz inne istotne informacje o sprawowaniu bieżącego nadzoru
nad działalnością Spółki w roku obrotowym. Ponadto Rada Nadzorcza zgodnie z treścią
art. 219 § 3 Kodeksu Spółek handlowych zobowiązana jest do sporządzenia
i

przedstawienia

Zgromadzeniu

Wspólników

pisemnego

sprawozdania

z

oceny

sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz
zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty.
Dane źródłowe stanowi informacja kwartalna o spółce z udziałem kapitałowym Miasta za IV
kwartał 2020 r.
10. Sprawozdanie z poniesionych kosztów odszkodowań miasta Ruda Śląska w obszarze
mieszkalnictwa, procesów sądowych oraz innych.
Z budżetu miasta Ruda Śląska na 2020 r. w obszarze mieszkalnictwa, procesów sądowych oraz
innych, wypłacono następujące odszkodowania:
1)

informacja

na

temat

odszkodowań

za

niezapewnienie

lokalu

socjalnego

osobom

z prawomocnym wyrokiem o eksmisję została zawarta w części II rozdział 8 ust. 3 pkt 4
niniejszego raportu;
2)

odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne - podstawa prawna wypłaty
odszkodowań:
a)

art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.). Zgodnie z ww.
przepisem prawa, gmina wypłaca odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi
publiczne, w odniesieniu do dróg będących w dniu 31 grudnia 1998 r. drogami gminnymi.
Odszkodowanie

ustalane

i

wypłacane

jest

według

zasad

i

trybu

określonych

w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela
nieruchomości, złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
Kwota wypłaconych odszkodowań: 11 945,63 zł, w tym:
 10 115,63 zł - odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną gminną, której
własność przeszła na Gminę Ruda Śląska,
 1 830,00 zł - odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową,
której własność przeszła na Miasto na prawach powiatu Ruda Śląska,
b)

art. 12 ust. 4a, 4f i ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Zgodnie z ww. przepisami, prawo do odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycje
drogowe

przysługuje

dotychczasowym

właścicielom

nieruchomości,

użytkownikom

wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone
prawo rzeczowe. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości wydaje
organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stosując
przepisy o gospodarce nieruchomościami.
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Kwota wypłaconych odszkodowań: 2 099 934,87 zł, w tym:
 1 557 582,94 zł – odszkodowania za wykup nieruchomości w ramach zadania pn.: „Budowa
odcinka trasy N-S od ul. E. Kokota do zjazdu z autostrady A-4” (kwota ustalona
na podstawie wycen nieruchomości zleconych przez służby Wojewody Śląskiego, które
obejmowały działki i budynki mieszkalne oraz gospodarcze),
 542 351,93 zł – odszkodowania związane głównie z inwestycjami: rozbudowa ulicy
Podlaskiej oraz rozbudowa ulic Głównej i Kokota – budowa ścieżki rowerowej,
3)

odszkodowanie dla pracownika za czas pozostawania bez pracy – 85 429,00 zł;

4)

odszkodowanie dla osoby fizycznej z tytułu doznanych obrażeń ciała w wyniku upadku
na schodach będących w utrzymaniu Miasta Ruda Śląska – 350,00 zł;

5)

kara za używanie częstotliwości radiowych bez uprawnień – 500 zł (koszty procesowe 720 zł).

CZĘŚĆ II
REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII MIASTA
Rozdział 1
Ochrona środowiska naturalnego
1.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska.
Realizując działania i zadania ujęte w Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem

dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023” przyjętej Uchwałą Nr PR.0007.161.2018 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony środowiska
przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”, w roku 2020 w ramach monitoringu
akustycznego zostały wykonane pomiary poziomu hałasu przy elewacjach budynków nie znajdujących
się w pasie drogowym, w rejonie:
- ul. Ryszarda Sprusa 6 – punkt pomiarowy P1,
- ul. Starowiejskiej 4 – punkt pomiarowy P2,
- ul. Solidarności 1 - punkt pomiarowy P3,
- ul. Wróblewskiego 2 - punkt pomiarowy P4.
Pomiary zostały wykonane w lipcu 2020 r. przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe
w Pszczynie. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów hałasu drogowego stwierdzono brak
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w ww. punktach pomiarowych P1 – P4 w porze dnia
oraz w porze nocy, jednakże w celu poprawy klimatu akustycznego budynku przy ul. Solidarności,
należy podjąć kroki mające na celu ograniczenie prędkości samochodów poruszających się
ulicą Solidarności poprzez egzekwowanie ograniczeń prędkości, które może następować poprzez
urządzenia elektronicznego pomiaru prędkości (fotoradar) lub kontrole policji.
W ramach realizacji działań programowych ujętych w ww. Programach pod nazwą „Utrzymanie
nawierzchni w dobrym stanie technicznym”, Miasto w 2020 r. wykonało następujące remonty bieżące
jezdni dróg, których Zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska:
- ul. 1 Maja (za kwotę 59 540,00 zł),
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- ul. Kokota (za kwotę 4 510,00 zł),
- ul. Grodzka (za kwotę 510,00 zł),
- ul. Halembska (za kwotę 103 000,00. zł),
- ul. K. Goduli (za kwotę 940,00 zł),
- ul. Katowicka (za kwotę 1 600,00 zł),
- ul. Kochłowicka (za kwotę 730,00 zł),
- ul. Ks. Niedzieli (za kwotę 2 180,00 zł),
- ul. Ks. Tunkla (za kwotę 800,00 zł),
- ul. Miodowa (za kwotę 80, 00zł),
- ul. Orzegowska/Matejki (za kwotę 50,00zł),
- ul. Oświęcimska (za kwotę 1 790,00 zł),
- ul. Piotra Niedurnego (za kwotę 149 750,00 zł),
- ul. Podlaska (za kwotę 37 290,00 zł),
- ul. Radoszowska (za kwotę 650,00 zł),
- ul. Szczęść Boże (za kwotę 590,00 zł),
- ul. Wolności (za kwotę 1 390,00 zł),
- ul. Wyzwolenia (za kwotę 28 060,00 zł).
W ramach egzekwowania istniejących ograniczeń prędkości – Wydział Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej w 2020 r. przeprowadził 17 wzmożonych działań kontrolnych
ukierunkowanych na egzekwowanie ograniczeń prędkości. W codziennej służbie funkcjonariusze
systematycznie dokonywali kontroli prędkości poruszających się pojazdów.
W 2020 roku na terenie miasta Ruda Śląska łącznie ujawniono 5 693 przypadki naruszeń ograniczenia
prędkości.
2.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla
miasta Ruda Śląska.
Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, rada gminy

zobowiązana jest do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W 2020 r. obowiązywały dwie
uchwały Rady Miasta w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska, tj. uchwała Nr PR.0007.70.2019
z dnia 21 marca 2019 r. (na okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.) oraz uchwała
Nr PR.0007.50.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. (na okres do 31 marca 2021 r.). Określenie programu
stanowi wypełnienie obowiązku wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
przez gminę, wynikającego z przepisu art. 11 ust. 1 powołanej ustawy.
Zakres przedmiotowy i podmiotowy Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska obejmuje swoim zakresem realizację
następujących zadań:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
- opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
- odławianie bezdomnych zwierząt,
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- obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt,
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- usypianie ślepych miotów,
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt,
- realizacja planu znakowania zwierząt, a także wskazanie wysokości środków finansowych
przeznaczonych na jego realizację i sposób ich wydatkowania.
Na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt programy zostały pozytywnie
zaopiniowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Katowicach, Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „Fauna” w Rudzie Śląskiej oraz Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie „Cietrzew”
z siedzibą w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie „Bór” z siedzibą
w Rudzie Śląskiej oraz Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie „Diana” Bytom z siedzibą
w Tarnowskich Górach. W trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych został wyłoniony realizator programu, tj. Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „Fauna” im. św. Franciszka z Asyżu, z siedzibą przy ul. Wiktora Bujoczka 2 w Rudzie
Śląskiej, który realizuje punkty od 1 do 6 i 8 ww. programu:
1)

w 2020 r. z terenu miasta Ruda Śląska do schroniska prowadzonego przez Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „Fauna” z siedzibą przy ul. Wiktora Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej – Rudzie trafiło
238 psów, 165 kotów, ponadto pogotowie interwencyjne przyjęło 703 interwencji;

2)

w ramach opieki nad wolno żyjącymi kotami została zapewniona opieka weterynaryjna,
wykonano 92 zabiegi sterylizacji oraz 59 zabiegów kastracji. W schronisku wykonano 91 zabiegów
sterylizacji i 97 zabiegów kastracji psów, 62 zabiegi sterylizacji i 37 zabiegów kastracji kotów;

3)

w ramach dokarmiania kotów wolno żyjących wydano 1 775,6 kg karmy, natomiast w ramach
poszukiwania nowych właścicieli do adopcji oddano 270 psów i 186 kotów.
Z uwagi na brak możliwości wskazania gospodarstwa rolnego na terenie miasta Ruda Śląska

została zawarta umowa z Firmą Handlowo Usługową „ROLMAR” Marcin Krzykawski, z siedzibą
przy ul. Przyszłości 5 w Żelisławicach (gmina Siewierz), na zapewnienie możliwości przyjęcia zwierząt
gospodarskich z terenu miasta Ruda Śląska. W 2020 r. nie przekazano żadnego zwierzęcia.
Miasto w 2020 r. zaczipowało 20 psów (od 2013 r. łącznie 2 666 psów). Miasto pokrywa zarówno
koszty zakupu czipów, jak i usługi weterynaryjnej polegającej na wszczepieniu go pod skórę
zwierzęcia za pomocą aplikatora. Usługa ta jest realizowana przez przychodnie weterynaryjne
mieszczące się na terenie miasta Ruda Śląska.
3.

Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta
Ruda Śląska.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających

azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2119) na terytorium Polski zakazano produkcji wyrobów
zawierających azbest. Jednocześnie zostały wprowadzone przepisy szczegółowe w zakresie zasad
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bezpiecznego użytkowania i usuwania azbestu. Definitywny termin użytkowania tych wyrobów został
określony na 31 grudnia 2032 roku, pod warunkiem bezpiecznego ich wykorzystywania. W przypadku
stanowienia zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi wyroby zawierające azbest powinny zostać
usunięte i przekazane do bezpiecznego składowania.
W myśl przyjętej polityki Państwa w zakresie usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających
azbest, w dniu 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Jako kontynuacja przyjętego programu
został opracowany Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032, który utrzymuje cele
i aktualizuje zadania "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych
na terytorium Polski". Rada Miasta Ruda Śląska Uchwałą Nr 358/XIX/2007 z dnia 30.11.2007 r. przyjęła
„Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda
Śląska”. Głównymi celami ww. dokumentów jest m.in.:
- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,
- minimalizacja

negatywnych

skutków

zdrowotnych

spowodowanych

obecnością

azbestu

na terytorium kraju,
- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
W 2020 roku Prezydent Miasta Ruda Śląska Zarządzeniem Nr SP.0050.2.12.2020 z dnia 24 stycznia
2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu realizacji zadania polegającego na usuwaniu
i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ruda Śląska w 2020 roku” podjęła
decyzję o dofinansowywaniu usuwania azbestu przez osoby fizyczne, wykorzystujące wyroby
zawierające azbest na terenie posesji w obrębie miasta Ruda Śląska. Regulamin dotyczył realizacji
zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta
Ruda Śląska w 2020 roku z posesji będących własnością osób fizycznych. Zadaniem objęte zostały
osoby fizyczne będące posiadaczami obiektów, na których wykorzystywane były wyroby zawierające
azbest. Zadanie było finansowane ze środków własnych z budżetu miasta Ruda Śląska oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W ramach zadania w 2020 roku usunięto 5,905 ton wyrobów zawierających azbest pochodzący
z 7 posesji będących własnością osób fizycznych na kwotę 8 424,00 zł.
Ponadto na terenie miasta znajdują się obiekty budowlane będące własnością osób prawnych,
na których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest. Z informacji uzyskanych od osób prawnych
wynika, że w 2020 r. azbest usunęły:
 Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” - w ilości 29,47 ton
przeznaczając na ten cel kwotę 124 759,33 zł (wyłącznie środki własne Spółdzielni);
 Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w ilości 7 066,09 m2 przeznaczając na ten cel kwotę 699 609,75
zł (wyłącznie ze środków z Funduszu Remontowego RSM).
Zgodnie z danymi zawartymi w Bazie Azbestowej, prowadzonej przez Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii, na terenie miasta Ruda Śląska znajdują się wyroby zawierające
azbest w ilości ok 2 839,311 ton, z czego 90,885 ton na terenach posesji osób fizycznych, a 2 839,311
ton na posesjach osób prawnych.
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W celu przypomnienia przepisów w przedmiotowym zakresie: zgodnie z par. 10 ust. Rozporządzenia
Ministerstwa Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania
wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31).
Informacje o wyrobach zawierających azbest, składają właściciele obiektów budowlanych, na których
wykorzystywane były wyroby zawierające azbest:
- wykorzystujący wyroby zawierające azbest przedkładają corocznie w terminie do 31 stycznia
właściwemu marszałkowi województwa,
- osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcą przedkładają informację w terminie jw., prezydentowi
miasta.
Miasto Ruda Śląska wprowadza dane uzyskane od osób fizycznych do bazy azbestowej
prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju stanowiącej narzędzia do monitorowania realizacji zadań
wynikających z programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032. Zgodnie z przedłożonymi
informacjami, na terenie miasta Ruda Śląska, azbest i wyroby zawierający azbest użytkowane przez
osoby fizyczne są w dobrym stanie technicznym (II i III stopień pilności).
4.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Ruda Śląska.
Podstawą opracowania „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Ruda Śląska” (PONE)

jest „Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w którym stwierdzone zostały
ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu” (POP), przyjęte uchwałą Sejmiku Województwa
Śląskiego nr III/52/15/2010 z dnia 16.06.2010 r.
W zawartym w POP harmonogramie rzeczowo- finansowym dla Aglomeracji Górnośląskiej
zdefiniowano działania systemowe, wśród których wskazuje się obowiązek opracowania Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) i stworzenia systemu organizacyjnego w celu jego realizacji
w Rudzie Śląskiej. Działania prowadzące do ograniczenia niskiej emisji sformułowane zostały ponadto
w „Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska” i wyznaczone
w Priorytecie „Powietrze atmosferyczne”, w celu operacyjnym krótkoterminowym „Ograniczenia
niskiej emisji pochodzącej ze spalania węgla w paleniskach domowych i lokalnych kotłowniach”.
1)

W 2020 r. zostało zawartych 235 umów na kwotę 685 329,81zł w związku z dofinansowaniem
do zmiany systemu ogrzewania – uchwała nr PR.0007.159.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
20 grudnia 2016 r., w tym:
- elektryczne – 10,
- ekologiczne na paliwo stałe (ekogroszek, pellet) – 27,
- gazowe – 97,
- podłączenie do sieci centralnego ogrzewania – 94,
- pompa ciepła – 7.
Środki za wymianę źródeł ciepła wskazanych powyżej zostaną wypłacone w latach 2021-2024.
Osiągnięty efekt ekologiczny:
- pył PM10 – 24 759,38 kg/rok,
- pył PM2,5 – 23 292,28 kg/rok,
- benzo(a)piren – 12,925 kg/rok.
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2) W 2020 r. podłączono do sieci ciepłowniczej budynki przy ul.:
- Furgoła 13,
- Krasickiego 1 i 2,
- Niedurnego 43, 45,
- Czarnoleśna 2,
- Chroboka 24-26 i 28-30,
- Kolbego 1,
- Nowaka 1, 6, 8, 10, 12,
- Chorzowska 7.
3) W 2020 r. dokonano termomodernizacji wielu budynków:


MGSM Perspektywa – koszt 4.257.169,93 zł + 440 000 zł
- Goduli 27, 29, 31, 33,
- Ks. Potyki 13-15,
- Siekiela 36-38,
- Plebiscytowa 21, 27,
- Katowice 148b,
- Sławika 3-3d,
- Pokoju 6-6a, 7-7a, 9-9a,
- Obrońców Westerplatte 30-30b,
- Lecha 8.



GSM Nasz Dom – częściowe docieplenie ściany – koszt 1.594.308,51 zł
- Brzechwy 7, 9, 11, 13,
- Kłodnicka 58,
- Gojawiczyńskiej 2, 4,
- Sztolniowa 7, 9, 11,
- Leśna 22, 24b, 24c, 28, 28a,
- Grodzka 1,
- Borowa 2,
- Modrzewiowa 3, 5, 7.



MPGM - koszt 1.870.653,39 zł
- Hallera 10,
- Lipowa 4,
- Kamienna 29,
- Opolska 6.

5.

Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska.
Podstawę opracowania Planu stanowi uchwała nr PR.0007.169.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu
gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013)
120

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007 – 2013. Konieczność opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) wiązała
się z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Parlament Europejski
w grudniu 2008 r. pakietem klimatyczno-energetycznym, które skutkują szeregiem obowiązków,
w tym koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia
udziału wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Opracowanie PGN wynika także z założeń
Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego przez Radę Ministrów
16 sierpnia 2011 r.
Treść i zakres PGN wynika z załącznika 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013, który
określa szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 – opracowanego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PGN jest

niezbędnym

dokumentem,

umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków zewnętrznych na inwestycje w nim zawarte,
w tym ze środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014
– 2020. Przedmiotowy dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach pismem z dnia 25 maja 2015 r. znak
NS-NZ.042.61.2015 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 29
maja 2015 r. znak WOOŚ.410.206.2015.RK1. W 2020 r. zrealizowano następujące zadania wpisane
w PGN:
1)

ograniczenie emisjogenności budynków mieszkalnictwa indywidualnego oraz wielorodzinnego
- termomodernizacja budynków przy ul. Jankowskiego 6 i 8, Różyckiego 21 w Rudzie Śląskiej,
koszt 1 275 912,50 zł. Dofinansowano z RPO WSL 2014-2020: 634 997,15 zł- oraz GZM:
636 898,00 zł;

2)

uciepłownienie budynków wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Rudy Śląskiej przy ulicach:
- Niedurnego 43, 45,
- Czarnoleśna 2.
W roku 2020 koszt zadania wyniósł 517 540,82 zł;

3)

termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Ruda Śląska wraz
z podłączeniem do sieci ciepłowniczej przy ulicach:
- Powstańców 3 i 5,
- Nowaka 2,3, 4, 5, 7.
W roku 2020 podłączenie do sieci ciepłowniczej budynku WMN przy ul. Nowaka 5 (koszt
118 352,26 zł);

4)

dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta
Ruda Śląska – etap II:
zamontowano 172 instalacje OZE (W tym: 134 instalacji fotowoltaicznych, 14 pomp ciepła
i 24 instalacje solarne) wartość projektu 3 233 510,26 zł w tym 2 542 546,57 zł dofinansowania;

5)

dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta
Ruda Śląska – etap III:
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złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych na montaż 171 instalacji OZE (w tym: 142
instalacji fotowoltaicznych, 15 pomp ciepła i 14 instalacji solarnych), wartość projektu
4 979 404,50 zł, w tym 3 911 508,75 zł dofinansowania;
6)

działania nieinwestycyjne, w tym podnoszenie świadomości ekologicznej: zwiększenie
świadomości wśród mieszkańców, dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną
oraz jakość powietrza. Promocja działań miasta w obszarze efektywności energetycznej
i odnawialnych źródeł energii poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu
na temat zrealizowanych działań i ich efektów;

7) dostosowanie sieci dróg do aktualnych potrzeb, w tym kontynuacja programu likwidacji dróg
gruntowych:
- przebudowa ulicy Doroszewskiego w Rudzie Śląskiej (koszt 182 959,96 zł),
- rozbudowa ulicy Młyńskiej w Rudzie Śląskiej (koszt 414 174,45 zł),
- przebudowa ulicy Odrzańskiej w Rudzie Śląskiej (koszt 487 941,79 zł),
- rozbudowa ulicy Dobrej Nadziei w Rudzie Śląskiej (koszt 442 128,00 zł),
- rozbudowa ulicy Władysława Jagiełły w Rudzie Śląskiej (koszt 3 748 810,33 zł),
- rozbudowa ulicy Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej (koszt 8 233 349,78 zł),
- przebudowa ulicy Przemysłowej w Rudzie Śląskiej (koszt 704 541,27 zł);
8) budowa odcinka Trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem
dwupoziomowym i budowy odcinka drogi od ul. Bukowej do ul. Ks. Niedzieli - ulica Nowobukowa
koszt – 60 482 073,73 zł;
9) budowa odcinka trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem
dwupoziomowym, koszt - 61 771 475,55 zł.
6.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska.
Program Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska na lata 2019-2022 z perspektywą do roku

2026 został przyjęty uchwałą Rady Miasta nr PR.0007.1.2019 z dnia 24.01.2019 r.
Podstawą prawną opracowania Programu jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska. Artykuł ten nakłada m.in. na organ wykonawczy powiatu obowiązek sporządzenia
programu ochrony środowiska. Sporządzenie Programu miało na celu realizację polityki ochrony
środowiska, zgodnie z zapisami wyżej cytowanej ustawy.
Program został przygotowany w oparciu o szereg dokumentów bazowych, takich jak m.in.:
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030, Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030,
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku,
Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda
Śląska, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Jest on dokumentem
strategicznym wykorzystywanym jako instrument zarządzania środowiskiem. Kompleksowo odnosi się
do zagadnień ochrony środowiska i koordynuje działania w tym zakresie. Dokument ten określa: cele,
kierunki interwencji i zadania środowiskowe (własne i monitorowane) oraz harmonogram ich
realizacji. Istotnym celem Programu jest zapewnienie efektywnego i sprawnego wykorzystania
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środków finansowych na działania wskazane w Programie oraz umożliwienie i wspieranie pozyskiwania
środków na realizację określonych zadań środowiskowych przez realizujące go jednostki.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska projekt Programu został
poddany zaopiniowaniu przez organ wykonawczy województwa. Uchwałą Nr 2561/296/V/2018 z dnia
06 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaopiniował pozytywnie projekt dokumentu.
Realizacja postanowień Programu powinna doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego
oraz

zapewnić

skuteczne

mechanizmy

chroniące

środowisko

przed

degradacją.

Podjęcie

zaproponowanych działań ma na celu polepszenie warunków życia człowieka i stanu środowiska
naturalnego

oraz zapewnienie jego

zasobów

dla

przyszłych pokoleń,

zgodnie z

zasadą

zrównoważonego rozwoju. W Programie zostały wytyczone działania w podziale na obszary
interwencji:
1)

ochrona klimatu i jakości powietrza,

2)

zagrożenia hałasem,

3)

pola elektromagnetyczne,

4)

gospodarowanie wodami,

5)

gospodarka wodno-ściekowa,

6)

zasoby geologiczne i tereny poprzemysłowe,

7)

gleby,

8)

gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,

9)

zasoby przyrodnicze, w tym także leśne,

10) zagrożenia poważnymi awariami.
W myśl przepisów art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2010 r. Prawo ochrony środowiska,
Prezydent Miasta Ruda Śląska co 2 lata sporządza raport z wykonania Programu, który jest
przekazywany do organu wykonawczego województwa. Mając na uwadze powyższe, aktualnie jest
przygotowywany raport z wykonania Programu za lata 2019-2020.
Głównym celem opracowania Raportu z wykonania Programu jest przegląd zawartych
w Programie priorytetów ekologicznych, jak również weryfikacja pod kątem ich realizacji. Dodatkowo
sporządzenie Raportu pozwoli ocenić prowadzone działania z zakresu ochrony środowiska oraz określić
czy ich realizacja jest zgodna z celami wyznaczonymi w Programie. Dokument jest pewnego rodzaju
zestawieniem informacji o działaniach podjętych na terenie miasta Ruda Śląska, w celu ochrony
poszczególnych komponentów środowiska. Raport z realizacji działań zawartych w Planie zostanie
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta Ruda Śląska.
7.

Raport za 2020 rok z realizacji Planu adaptacji miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku
2030 (MPA).
Plan adaptacji miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030 został przyjęty uchwałą Rady

Miasta nr PR.0007.262.2019 z dnia 19.12.2019 r. Dokument został opracowany w ramach projektu
realizowanego przez Ministerstwo Środowiska pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu
w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Miasto Ruda Śląska jako jedno z 44 miast partnerskich,
podjęło współpracę z Ministerstwem Środowiska w ramach przedmiotowego projektu na podstawie
Porozumienia Nr DZR/U/26/2015 zawartego w Warszawie w dniu 19 czerwca 2015 roku pomiędzy
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Skarbem

Państwa

reprezentowanym

przez

Ministra

Środowiska,

a

Miastem

Ruda

Śląska

reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska. Projekt MPA został opracowany zgodnie
z wytycznymi ustalonymi przez zespół metodyczny, co zapewniło jednolitą formę dokumentu MPA dla
każdego z 44 miast objętych projektem.
MPA jest powiązany z dokumentami poświęconymi adaptacji do zmian klimatu szczebla
międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego, a także dokumentami regionalnymi. Działania
adaptacyjne są spójne z polityką adaptacyjną UE i kraju w zakresie adaptacji do zmian klimatu.
MPA dla miasta Ruda Śląska powstał m.in. w oparciu o zapisy Strategicznego planu adaptacji dla
sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA
2020), który zakłada uwzględnienie tematyki adaptacji w programowaniu działań rozwojowych,
np. poprzez opracowanie miejskich planów adaptacji. Zapisy MPA wpisują się ponadto w politykę
rozwoju Rudy Śląskiej wyrażoną w obowiązujących dokumentach strategicznych i planistycznych.
Plan (MPA) ma na celu przystosowanie miasta do zmian klimatu, zmniejszenie jego podatności
na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk i ich
pochodnych. Plan wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji miasta do zmian
klimatu, jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację wybranych działań adaptacyjnych
w czterech najbardziej wrażliwych sektorach/obszarach miasta, tj. w zakresie gospodarki wodnej,
terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności, transportu oraz energetyki. Celami
strategicznymi Planu są:
- zwiększenie odporności miasta na zagrożenia związane z opadami,
- zwiększenie odporności miasta na zagrożenia związane z wiatrem,
- zwiększenie odporności miasta na zagrożenia związane z występowaniem fal upałów.
W Planie określono działania adaptacyjne niezbędne do realizacji w celu zwiększenia odporności
miasta na występujące aktualne i przewidywane w przyszłości zjawiska. W Planie zawarto trzy rodzaje
działań: informacyjne, organizacyjne oraz techniczne. Określono także zasady wdrożenia działań
adaptacyjnych (podmioty gospodarcze, ramy finansowania, wskaźniki monitorowania, założenia dla
ewaluacji oraz aktualizacji dokumentu).
Zgodne z wytycznymi, projekt MPA dla Miasta Ruda Śląska jako dokument o charakterze
strategicznym, wymagał przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w trybie
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2081 ze zm.). Zakres prognozy oddziaływania na środowisko
projektu dokumentu został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach
(RDOŚ) oraz Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach (ŚPWIS).
W październiku 2018 r. została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
projektu dokumentu, w ramach której zapewniono udział społeczeństwa (informacja podana w BIP,
na stronie internetowej miasta, na tablicy ogłoszeń urzędu) i uzyskano pozytywne opinie RDOŚ (pismo
z dnia 12 października 2018 r. znak WOOŚ.410.482.2018/PB) oraz ŚPWIS (pismo z dnia 28 września
2018 r. znak NS-NZ.042.129.2018).
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Zgodne z zapisami Planu, co dwa lata Prezydent Miasta Ruda Śląska przygotowuje raport
z realizacji Planu (MPA). Aktualnie jest przygotowywany raport z realizacji Planu za lata 2019-2020.
Raport z realizacji działań zawartych w Planie zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej miasta Ruda Śląska.

Rozdział 2
Demografia i przedsięwzięcia prorodzinne
1.

Demografia.
Województwo śląskie jest specyficznym obszarem w polskiej przestrzeni, przed którym również

stoją poważne wyzwania związane z dużą koncentracją ludności oraz negatywnymi procesami
i prognozami demograficznymi. Pod względem liczby ludności województwo znajduje się na drugim
miejscu po województwie mazowieckim. Region zamieszkuje 4 492 300 osób, co stanowi 11,8 %
ludności Polski. Z roku na rok liczba mieszkańców województwa maleje, a w okresie od 2019 r.
do 2020 r. spadek wyniósł 25 300 osób. Jest to spowodowane zarówno utrzymującym się ujemnym
przyrostem naturalnym, który w 2020 roku wynosił – 0,56 %, a w 2019 r. -0,35 %, jak i bardzo dużym
odpływem migracyjnym ludności i liczbą zgonów spowodowanych pandemią. W 2020 r. województwo
śląskie znalazło się na drugiej pozycji z najwyższą liczbą zgonów (60 714), gdzie w latach 2015-2019
łącznie liczba zgonów wyniosła 50 968 (różnica wynosi 9 746 tyś.). Śmiertelność w woj. śląskim
wzrosła o 19,12% i była najwyższa od 5 lat. Zgodnie z prognozami GUS do 2050 r. liczba ludności
w woj. śląskim, względem roku 2018 zmniejszy się o 18 %, czyli ponad 850 000 osób, wielkość ta jest
najwyższa w kraju. Tendencje te będą się pogłębiać, co w perspektywie kilkunastu lat może
skutkować licznymi problemami społecznymi i gospodarczymi (na podstawie Banku Danych Lokalnych
GUS). Ruda Śląska podlega tym samym trendom demograficznym, co pozostałe miasta Metropolii.
Na spadek populacji, poza ogólnymi tendencjami obserwowanymi w poprzednich latach (m.in.
zmniejszenie się liczby urodzeń), znacząco wpłynął wzrost liczby zgonów w naszym mieście,
odnotowany najprawdopodobniej w związku z pandemią. Ruda Śląska znalazła się w grupie miast,
w których natężenie zarażeń przekraczało 1000 przypadków na 100 000 mieszkańców.
Według stanu na 31 grudnia 2020 r. Ruda Śląska liczyła 136 423 mieszkańców (źródło:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludność). Ruda Śląska jest miastem o wysokim wskaźniku
gęstości zaludnienia, wynoszącym 1762,9 os/1 km 2, przy średniej wynoszącej (w grupie miast
na prawach powiatu tworzących Metropolię) 2 028 os/km2, co stawia nasze miasto na 8 pozycji
w grupie miast najbardziej zurbanizowanych i najgęściej zaludnionych w kraju.
Sytuację demograficzną naszego miasta na koniec grudnia 2020 r. warto zilustrować liczbami,
wynikającymi z informacji zgromadzonych w rejestrach prowadzonych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.
1)

W tabeli przedstawione są dane z rejestru mieszkańców, obrazujące liczby osób zameldowanych
w Rudzie Śląskiej na pobyt stały ogółem oraz w rozbiciu na dzielnice:
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Osoby zameldowane na pobyt stały (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.)
Dzielnica

Stan ludności

Ruda

21 156

Godula

10 250

Orzegów

7 164

Bykowina

14 800

Halemba

23 455

Kochłowice

12 326

Chebzie

840

Nowy Bytom

11 358

Wirek

16 418

Bielszowice

9 863
129
brak danych

Czarny Las
Ogółem:

127 630 osób
osób

Mieszkańcy zamieszkujący dzielnicę Czarny Las zostali uwzględnieni w dzielnicach bezpośrednio
sąsiadujących, w związku z faktem, że dzielnice są jednostkami wyodrębnionymi w sposób kulturowohistoryczny i nie posiadają sztywnych granic administracyjnych. Wyznaczenie granic dzielnicy Czarny
Las, nawet orientacyjnie, jest utrudnione.
Na koniec 2020 r., w Rudzie Śląskiej zameldowanych było 127 630 mieszkańców, czyli o 1 416
osób mniej niż w roku 2019, co wskazuje na tendencję spadkową, i stanowi o około 1 % mieszkańców
mniej, w stosunku do 2019 roku.
2)

Dane statystyczne dotyczące ludności miasta Ruda Śląska z podziałem na poszczególne grupy
wiekowe przedstawiają się następująco:

Grupa wiekowa

Kobiety
liczba

Mężczyźni
%*

liczba

%*

Razem
liczba

%*

dzieci i młodzież 0 – 18 lat

11 608

9,10%

12 356

9,68%

23 964

18,78%

osoby w wieku produkcyjnym
(K19-60 lat, M19-65 lat)

34 928

27,37%

38 760

30,37%

73 688

57,74%

osoby w wieku poprodukcyjnym
(K+ 60 lat, M+ 65 lat)

20 150

15,79%

9 828

7,70%

29 978

23,49%

*- udział % w ogólnej liczbie mieszkańców

127 630 100%
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Rozkład wieku ludności Miasta w 2020 r.
Kobiety dzieci
i młodzież
0 – 18 lat

11 608

9 828
20 150

Mężczyźni dzieci
i młodzież
0 – 18 lat

12 356

Kobiety 19-60

34 928

38 760

Mężczyźni 19 – 65 lat

Kobiety + 60 lat

Mężczyźni + 65 lat

3)

Z roku na rok w Rudzie Śląskiej spada przyrost naturalny, definiowany jako różnica między liczbą
urodzeń żywych a liczbą zgonów w danym okresie. Ruda Śląska w roku 2020 miała ujemny przyrost
naturalny, gdzie różnica wynosiła 702 osoby (w 2019 r. różnica wyniosła 255 osób).
- liczba osób urodzonych:

1 129

- liczba osób zmarłych:

1 831

Wzrost liczby zgonów w stosunku do 2019 r. wyniósł 447 – zarejestrowano ich ponad 60 % więcej
niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
4)

Ilość zawieranych małżeństw na 1 000 ludności wskazuje tendencję spadkową. W 2020 r.
w Rudzie Śląskiej zarejestrowano 478 związków małżeńskich, w porównaniu do roku 2019 spadek
wyniósł 170. W 190 przypadkach były to śluby konkordatowe, a w 288 przed kierownikiem USC,
gdzie 9 ślubów zawartych było z obcokrajowcami, w tym 6 z obywatelami Ukrainy, 1 z Czech,
1 z Białorusi i 1 z Brazylii.

Małżeństwa zawarte Ruda Śląska (2013-2020)
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i separacje, małżeństwa zawarte

127

5)

Dane dotyczące rozwodów w Rudzie Śląskiej przedstawiają się następująco:
Ruda Śląska

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

małżeństwa zawarte

724

757

692

768

674

720

648

478

rozwody

253

244

272

290

260

246

221

224

Różnica: małżeństwa
zawarte minus rozwody
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Na podstawie: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Grupa: małżeństwa, rozwody
i separacje, małżeństwa zawarte

Zauważalny spadek w liczbie zawieranych małżeństw oraz orzeczonych rozwodów wynikał m.in.
z ograniczeń i restrykcji wdrożonych pod koniec marca 2020 r. w związku z COVID-19, w tym obostrzeń
sanitarnych dotyczących organizacji ślubów i wesel oraz ograniczonej działalności sądów, a tym
samym odwoływania spraw rozwodowych.
Podobnie jak inne miasta, Ruda Śląska charakteryzuje się niepokojącym zjawiskiem, jakim jest
ciągłe pogarszanie się struktury wiekowej mieszkańców. Rośnie udział liczby osób w wieku 65+
w ogólnej liczbie mieszkańców miasta Ruda Śląska. W roku 2019 r. procent ten wynosił 21,46%,
a w roku 2020 r. już 23,49%.
2.

Przedsięwzięcia prorodzinne.
Polityka prorodzinna to całokształt norm prawnych, działań i środków uruchamianych

przez państwo w celu stworzenia rodzinie odpowiednich warunków do jej powstania, prawidłowego
rozwoju i spełniania przez nią wszystkich ważnych społecznie funkcji. Państwo, w tym samorząd
terytorialny, może wpływać na decyzje prokreacyjne poprzez działania na rzecz zakładania
i powiększania rodzin, ograniczając w miarę możliwości niedogodności i wyrzeczenia, z którymi musi
się liczyć młoda rodzina z dziećmi, głównie o charakterze materialnym i mieszkaniowym. Do działań
takich można zaliczyć bezpłatną opiekę zdrowotną dla matek i dzieci, zasiłek związany z urodzeniem
dziecka (becikowe), urlop macierzyński i rodzicielski, dodatki mieszkaniowe dla rodzin z dziećmi,
zasiłki rodzinne, zapewnienie mniej zamożnym rodzinom mieszkań, otoczenie szczególną opieką
rodzin wielodzietnych, rozwijanie systemów stypendialnych dla zdolnych uczniów, ciepły posiłek itp.
Wobec powyższego powstają programy prorodzinne, które mają na celu dobro rodziny
i społeczeństwa. Pomagają one ograniczyć bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne i wychować
potomstwo.
1)

„Rudzka Karta Rodziny 3+”
„Rudzka Karta Rodziny 3+” jest jednym z programów prorodzinnych, realizowanych w Rudzie
Śląskiej od stycznia 2014 roku. Program adresowany jest do rodzin z co najmniej trójką dzieci,
z których najstarsze ma nie więcej niż 24 lata – o ile nadal się uczy, mieszkających na pobyt stały
lub czasowy (powyżej trzech miesięcy) na terenie miasta, bez względu na wysokość osiąganych
dochodów. Kartę przyznaje się także osobom stanowiącym rodzinną pieczę zastępczą lub
Rodzinnym Domom Dziecka działającym na terenie Miasta. Karta ma na celu wsparcie rodzin
wielodzietnych i ich budżetów domowych, uprawnia bowiem do korzystania z szeregu
preferencyjnych ulg, zniżek i świadczeń oferowanych przez firmy i instytucje. Karta jest
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bezpłatna, ma charakter imienny i ważna jest wraz z dokumentem tożsamości, przez 3 lata
od daty jej wydania.
W 2020 roku wydano karty dla 153 rodzin, a ogółem 767 kart imiennych. Z karty w 2020 roku
skorzystały 692 rodziny, co stanowi 3 021 osób. W programie uczestniczyło 35 partnerów,
zarówno prywatnych jak i publicznych.
2)

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada
na Gminę konieczność podejmowania zadań związanych ze wspieraniem rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Prezydent Miasta Ruda Śląska
powierzyła, w drodze zarządzenia, organizowanie pracy z rodziną Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej. Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych odbywało się w wielu obszarach:
a)

w ramach projektu „Asystent rodziny” zawartego w „Gminnym Programie Wspierania
Rodziny w Mieście Ruda Śląska na lata 2018-2020” opracowano i zrealizowano 152 plany
pracy, które realizowane były we współpracy z członkami rodziny oraz w konsultacji
z pracownikiem socjalnym i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej (w sytuacji, gdy
dziecko było zabezpieczone w przestrzeni pieczy zastępczej), 149 rodzinom udzielono
pomocy w poprawie ich sytuacji życiowej w formie asystenta rodziny. W zależności
od diagnozy, praca polegała na:
- zdobywaniu umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, czyli praca
nad prawidłowym prowadzeniem domu w przestrzeniach: żywienia (planowanie zakupów
trening umiejętności przechowywania zakupów, uświadamianie negatywnego wpływu
spożywania nadmiernej ilości szkodliwych przekąsek itp.), higieny (praca nad
umiejętnościami związanymi z utrzymaniem czystości w mieszkaniu, członków rodziny
w zakresie utrzymania higieny osobistej, motywowanie do dbania o własne zdrowie),
budżetu (planowanie wydatków, monitorowanie przychodów i rozchodów),
- rozwiązywaniu problemów socjalnych: pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
motywowanie do wykorzystania własnych możliwości i uprawnień, (zasiłki rodzinne,
stypendia, dodatek mieszkaniowy itp.), kierowanie do poradnictwa specjalistycznego
(prawnik, pomoc w przygotowaniu pism i wypełnianiu wniosków),
- rozwiązywaniu problemów psychologicznych: informowanie o możliwości skorzystania
z poradnictwa

specjalistycznego

w

postaci

pomocy psychologa, motywowanie

do podjęcia stosownej terapii, współpraca z Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Pomocy
Psychologicznej oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, motywowanie do utrzymywania
abstynencji, motywowanie do konsultacji z lekarzem psychiatrą w Poradni Zdrowia
Psychicznego,
- rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi: praca nad rozeznaniem relacji
w rodzinie, informowanie o możliwości skorzystania z poradnictwa specjalistycznego, w
tym pomocy psychologa, praca nad sposobami spędzania czasu wolnego z dziećmi,
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- zapewnianiu dzieciom prawidłowego rozwoju we wszystkich przestrzeniach: zdrowotnej
(motywowanie do leczenia dziecka i jego konsultowania ze specjalistami, praca nad
terminowym wykonywaniem bilansów itp.), edukacyjnej (współpraca z wychowawcami
w szkole i przedszkolu, motywowanie rodziców do uczestnictwa w zebraniach
i

konsultacjach

indywidualnych,

itp.),

emocjonalnej

(praca

nad

budowaniem

prawidłowych relacji w rodzinie, edukacja w zakresie prawidłowego pełnienia ról
rodzicielskich, nauka rozpoznawania i wyrażania emocji, itp.),
- wspieraniu aktywności społecznej rodzin (motywowanie do udziału w grupie wsparcia dla
rodziców, zachęcanie do udziału w uroczystościach ważnych dla dzieci, rozmowy
dotyczące relacji sąsiedzkich, trening umiejętności korzystania ze wsparcia lokalnego,
zachęcanie do korzystania z Programu Aktywności Lokalnej),
- motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także
udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu oraz utrzymaniu zatrudnienia:
współpraca z Klubem Integracji Społecznej, motywowanie do współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy, zachęcanie do skorzystania z prac społecznie-użytecznych, rozmowy
dotyczące wartości pracy, pokazywanie korzyści płynących z posiadania własnych
środków finansowych,
b)

prowadzono ścisłą współpracę z placówkami wsparcia dziennego działającymi w Mieście
(monitorowanie uczestniczenia dzieci w zajęciach świetlicowych, udział w spotkaniach
interdyscyplinarnych, współpraca

z wychowawcami placówek wsparcia

dziennego,

motywowanie rodziców do współpracy z wychowawcami),
c)

dokonano okresowej oceny sytuacji rodzin – 490 ocen okresowych,

d)

monitorowano sytuację rodziny po zakończeniu pracy z rodziną (asystent rodziny po
zakończeniu planu jeszcze przez okres 3 miesięcy lub do czasu zmiany postanowienia przez
sąd, który zobowiązał rodzinę do współpracy z asystentem, monitorowania czy wypracowane
w planie pracy efekty utrzymują się) – 20 rodzin,

e)

prowadzono współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami podejmującymi działania
na

rzecz

rodziny

przeżywającej

trudności

w

wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo-

wychowawczych (współpraca z kuratorami zawodowymi i społecznymi, wychowawcami
ze szkół,

przedszkoli,

placówek

wsparcia

dziennego,

poradniami

rejonowymi

i specjalistycznymi, terapeutami Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej,
psychologami Ośrodka Interwencji Kryzysowej),
f)

współpracowano z grupami roboczymi – wg potrzeb,

g)

współpracowano przy realizacji projektów unijnych: „Ruda Śląska – koPALnia możliwości”
(oddelegowano do realizacji projektu 2 asystentów rodziny) oraz „Ruda Śląska dla rodzin”
(w ramach projektu zatrudniono 3 asystentów rodziny i 1 pedagoga).
Ww. projekty były powiązane z projektem infrastruktury „Adaptacja lokali mieszkalnych
i użytkowych na mieszkania socjalne w Rudzie Śląskiej”, w ramach którego 10 rodzin
objętych pomocą w formie asystenta rodziny otrzymało wyremontowane mieszkania
socjalne,
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h)

świadczono specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla klientów (135
osób) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane poprzez:
- porady ukierunkowane na określenie odpowiedniej formy pomocy,
- konsultacje psychologiczne – rodzinne i indywidualne,
- diagnozę psychologiczną i pedagogiczną,
- terapię wspierającą,
- psychoedukację w zakresie prawidłowego pełnienia ról rodzicielskich,
- przygotowanie i wydawanie opinii i zaświadczeń na prośbę klientów,
- instruktaż,
- stymulowanie rozwoju dziecka,
- wyrównywanie opóźnień,
- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i powstawania zaburzeń
zachowania,
- pedagogizację rodziców,

i)

prowadzono grupę wsparcia dla rodziców i dzieci: „Mądry rodzic – szczęśliwe dziecko”,
której głównym celem jest podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców,
stymulowanie rozwoju dzieci oraz społeczna aktywizacja rodzin z dziećmi. W 2020 r. odbyło
się 11 spotkań grupy. Z różną częstotliwością wzięło w niej udział 27 osób dorosłych,
a w zajęciach dla dzieci - 15 dzieci,

j)

prowadzono zajęcia „Rudzkie warsztatowo” – odbyło się 7 spotkań. Z różną częstotliwością
wzięły w nich udział 22 osoby dorosłe i 37 dzieci. Celem głównym było podniesienie
kompetencji społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich aktywizacja
społeczna,

k)

prowadzono grupę wsparcia dla osób, mających emocjonalne trudności w funkcjonowaniu
społecznym: „moc-E”. Grupa ma charakter otwarty. Głównym celem utworzenia grupy było
udzielenie wsparcia osobom, które mają trudności z radzeniem sobie z własnymi emocjami,
aby ułatwić im funkcjonowanie społeczne. Odbyły się 3 spotkania grupy. Z różną
częstotliwością wzięło w niej udział 12 osób dorosłych. Na zajęcia można było zgłaszać się
z dziećmi, z którymi są prowadzone zajęcia sprzyjające ich ogólnemu rozwojowi
i umożliwiające nawiązanie społecznych kontaktów z innymi dziećmi,

l)

z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, w 2020 r. nie prowadzono grup „Co w środku
piszczy” – brak możliwości wyjścia do instytucji kultury,

m) realizowano projekt „Mama i Tata – MoTyle Mocy”, w którym wzięły udział 3 rodziny, 5 osób
dorosłych, 3 dzieci w wieku 2-4 lat, 1 w wieku 6 lat i 1 jedno w wieku 8 lat.Celem głównym
projektu było poszerzenie wiedzy rodziców na temat etapów rozwoju dziecka oraz nabycie
umiejętności wspomagania go poprzez stymulację sfery poznawczej, emocjonalnej
i fizycznej. Asystenci rodziny prowadzili zajęcia indywidualne z rodzicami i dziećmi
w miejscu ich zamieszkania. Projekt składał się z 6 spotkań z każdą z rodzin,
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n)

prowadzono analizę, pod kątem merytorycznym, korespondencji Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z Sądem dotyczącej rodzin naturalnych, przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych – łącznie 395 pism, w tym:
- 86 wniosków o wydanie lub zmianę zarządzeń opiekuńczych,
- 163 adnotacji pracowników socjalnych bądź asystentów rodziny o aktualnej sytuacji
w rodzinie do toczących się postępowań sądowych,
- 146 sprawozdań asystentów rodziny z realizacji planu pracy przez rodzinę,

o)

organizowano zbiórki odzieży, obuwia, zabawek, sprzętów gospodarstwa domowego oraz
wydawano zgromadzone przedmioty rodzinom potrzebującym na bieżąco.

W 2020 r. pozyskano dofinansowanie w ramach resortowego „Programu asystent rodziny na rok
2020 r.”, w wysokości 13 600 zł oraz rozliczono dotację za 2019 r. w ramach „Resortowego
programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w kwocie 156 174 zł.
3) Wspieranie kobiet w ciąży.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej realizuje zadania nałożone ustawą
z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Do zadań tych należy
koordynowanie poradnictwa dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin
lub rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu
albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Koordynacją wsparcia były objęte 2 rodziny, natomiast
14 kobietom w ciąży (w tym 2 w ciąży zagrożonej) objętych wsparciem asystenta rodziny,
udzielono porad w zakresie uprawnień wynikających z ustawy „Za życiem”.
4) Świadczenia rodzinne.
W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych, pomoc udzielana jest rodzinom z dziećmi, samotnym rodzicom
z dziećmi, pełnoletnim osobom uczącym się oraz osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.
Rodziny otrzymujące świadczenia rodzinne najczęściej borykają się z problemami związanymi
z niskim dochodem, bezrobociem oraz niedostatkami w zdrowiu. Świadczenia przysługują:


w związku z urodzeniem dziecka lub jego przysposobieniem, osoby spełniające kryteria
ustawowe (najważniejsze to kryterium dochodowe przeciętny miesięczny dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 1 922,00 zł),
mogą otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,



w związku z niepełnosprawnością osoby spełniające kryteria ustawowe, mogą otrzymać
następujące rodzaje świadczeń opiekuńczych:
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenie pielęgnacyjne,
- zasiłek dla opiekuna,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,



świadczenie rodzicielskie (realizowane od stycznia 2016 r.) przysługuje osobom, które
urodziły (lub przysposobiły) dziecko, a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia
za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu
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na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego. Uprawnieni
do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także
wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenie rodzicielskie nie jest
uzależnione od kryterium dochodowego. Wsparcie finansowe w postaci świadczenia
rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1 000 zł
miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres może być wydłużony nawet
do 71 tygodni,


zasiłek dla opiekuna jest świadczeniem, które zostało wprowadzone ustawą z dnia
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w celu wsparcia osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów, po utracie przez nich prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego w lipcu 2013 r. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja
o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca
2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia
2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
W porównaniu do roku poprzedniego znacząco zmniejsza się tu liczba osób uprawnionych
do zasiłku dla opiekuna,



w styczniu 2017 r. wprowadzono nowe jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł
na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”. Świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Przyznawanie świadczeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku:


świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów:
- liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów: 7 550,
- liczba decyzji wydanych w sprawach o świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów:
8 086,



jednorazowe świadczenie „Za życiem”:
- liczba rodzin korzystających z jednorazowego świadczenia „Za życiem”: 20,
- liczba decyzji wydanych w sprawach o jednorazowe świadczenie „Za życiem”: 16.

Realizacja świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia
„Za życiem” w roku 2020:


zasiłki rodzinne - wypłacono 5 727 933,00 zł,



dodatki do zasiłków - wpłacono 3 095 391,00 zł,



świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie
pielęgnacyjne) - wypłacono 28 590 737,00 zł,



jednorazowa zapomoga (becikowe) - wypłacono 615 000,00 zł,



świadczenia rodzicielskie - wypłacono 3 911 896,00 zł,



zasiłki dla opiekuna wypłacono 132 170,00 zł,



jednorazowe świadczenie w wysokości 4000,00 zł „Za życiem” - wypłacono 88 000,00 zł.
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Ogółem wypłacono: 42 161 127,00 zł (w tym kwota 80 459,00 zł świadczeń nienależnie pobranych
za rok 2020, które zostały odzyskane w danym roku),
 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wypłacono
3 378 103,00 zł,
 składki na ubezpieczenie zdrowotne - wypłacono 391 258,00 zł.
Szczegółowy podział rodzin korzystających w 2020 roku ze świadczeń rodzinnych:
Rodzaj świadczenia

Liczba rodzin

Liczba świadczeń

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku
rodzinnego, w tym:

2 397

77 791

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do 5 lat

1 144

13 378

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5-18 lat

1 853

31 822

272

1 990

189

195

95

758

- samotnego wychowywania dziecka

266

3 298

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

664

9 946

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

416

4931

1 549

2 668

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania

137

926

- Zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3

265

7 879

Świadczenia opiekuńcze, w tym:

4 990

63 198

- zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności

4 640

53 577

832

9 387

5

18

23

216

853

9 323

- składki na ubezpieczenie społeczne

627

6 887

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

226

2 436

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

603

615

Świadczenie rodzicielskie

618

4 269

20

22

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 18-24 lat
- Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:
- urodzenia dziecka
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego

- rozpoczęcia roku szkolnego

- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowania
opieki
- specjalny zasiłek opiekuńczy
- zasiłek dla opiekuna
Składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne,
w tym:

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Wysokość dotacji otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie kosztów obsługi zadania
świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów oraz jednorazowe świadczenie „Za życiem”:
1 245 357 zł.
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5) Wypłacanie stypendiów i zasiłków szkolnych.
Działaniem prorodzinnym prowadzonym przez miasto Ruda Śląska jest również wypłacanie
stypendiów i zasiłków szkolnych. Stypendia szkolne dla uczniów przyznawane są zgodnie z ustawą
o systemie oświaty z dnia 7 września 2010 r. Pomoc materialna ma charakter socjalny, dotyczy
uczniów mieszkających na terenie miasta Ruda Śląska. Stypendium szkolne przyznawane jest
na rok szkolny od września do czerwca następnego roku, a wypłacane na podstawie imiennych
faktur i rachunków. Dostarczone przez osoby uprawnione dokumenty, potwierdzające poniesione
wydatki o charakterze edukacyjnym, pozwoliły zrealizować w 2020 r. świadczenia pomocy
materialnej uczniom na kwotę 94 429,00 zł;
a) realizacja pomocy materialnej uczniom:
 stypendia szkolne:
- liczba dzieci, którym udzielono pomocy w formie stypendium: 150,
- liczba decyzji wydanych w sprawach stypendium szkolnego: 202,
 zasiłki szkolne:
- liczba dzieci, którym wypłacono zasiłki szkolne: 1,
- liczba decyzji wydanych w sprawach zasiłku szkolnego: 2,
b) ogółem na pomoc materialną uczniom wypłacono: 94 429,00 zł, w tym:
 stypendia szkolne:
- wydatki z budżetu państwa: 75 047 zł,
- wydatki z budżetu miasta: 124 zł,
 wydatki na stypendia szkolne ogółem wyniosły: 93 809,00 zł,
 zasiłki szkolne:
- wydatki z budżetu państwa: 496 zł
- wydatki z budżetu miasta: 248 zł,
wydatki na zasiłki szkolne ogółem wyniosły 620 zł,
c) szczegółowy podział rodzin korzystających w 2020 roku z pomocy materialnej uczniom:
Rodzaj świadczenia

Liczba uczniów

Liczba świadczeń

Pomoc materialna uczniom, w tym:

151

312

Stypendia szkolne

150

311

1

1

Zasiłki szkolne
6)

Kolejne przedsięwzięcie prorodzinne realizowane przez Miasto to świadczenie

wychowawcze „500+”. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie realizowane
jest od 1 kwietnia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci. Z dniem 1 lipca 2019 roku zmianie uległy przepisy obejmując
programem wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na wysokość dochodu. Świadczenie
wychowawcze aktualnie ustalane jest na okres do 31 maja 2021 roku. W Rudzie Śląskiej w 2020
roku pomoc otrzymało 24 524 dzieci. Program Rodzina 500+ cieszy się dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców. Realizacja świadczeń wychowawczych:
- liczba dzieci korzystających ze świadczenia wychowawczego: 24 524,
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- liczba wydanych informacji przyznających świadczenie wychowawcze: 1 701,
- liczba wydanych decyzji odmawiających świadczenia wychowawczego: 85,
- ilość świadczeń: 280 445,
- wypłacono 139 443 795,45 zł (w tym kwota 2 000,00 zł świadczeń nienależnie pobranych
za rok 2020, które zostały odzyskane w danym roku).
Wysokość dotacji otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie kosztów obsługi zadania
świadczenia wychowawczego wyniosła 1 185 835,00 zł.
7) Świadczenie „Dobry start”.
Realizowane jest na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie
to przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego aż do roku kalendarzowego,
w którym dziecko lub osoba ucząca się ukończy 20 rok życia. W przypadku dzieci lub osób
uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności - do 24 roku życia.
Z dniem 1 sierpnia 2019 roku zmianie uległy przepisy uprawniające do przyznania świadczenia,
także dla uczniów szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych. Kwota przysługującego
świadczenia wynosi 300 zł. W Rudzie Śląskiej w 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało
15 245 dzieci;
a)

w formie świadczenia „Dobry start” z pomocy skorzystało 15 245 dzieci i osób uczących się:
- wydano 11 263 informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start”,
- wydano 30 decyzje w sprawach o świadczenie „Dobry start”,

b)

realizacja świadczeń „Dobry start”:
- liczba świadczeń: 15 258,
- wypłacono: 4 573 950,00 zł.

Wysokość dotacji otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie kosztów obsługi zadania
świadczenia wychowawcze wyniosła 153 110,00 zł.
8)

Dodatki mieszkaniowe.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym to jest 2 100,00 zł (do końca lutego 2020 roku obowiązywało
kryterium 1 925,00 zł) i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, to jest 1 500,00 zł
(do końca lutego 2020 roku obowiązywało kryterium 1 375,00 zł). Jeżeli dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego wyżej, a kwota tej nadwyżki
nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, to wówczas dodatek obniża się o tę kwotę.
Do 27 listopada 2019 roku obowiązywała w mieście uchwała nr PR.0007.57.2012 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 29 marca 2012 roku, określająca wskaźnik wysokości dodatku mieszkaniowego
na poziomie do 60%. Uchwałą nr PR.0007.208.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 października
2019 roku, obowiązująca również w 2020 r., obniżony został poziom wskaźników, określających
wysokość dodatku mieszkaniowego do 50% wydatków. Realizacja dodatków mieszkaniowych:
a)

liczba wniosków o dodatki mieszkaniowe złożonych w 2020 roku: 3 109,
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b)

w przeważającym procencie, dodatki mieszkaniowe wypłacane są:
- najemcom mieszkań komunalnych (48%) i spółdzielczych (36,9%),
- najemcom TBS-ów wypłacany jest niecały 0,1%
- 2% - stanowią wypłaty na rzecz wspólnot,
- 6% - stanowią wypłaty dla prywatnych zarządców,
- inni - 7%,

c)

liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego w 2020 roku: 2 007,

d)

w 2020 roku wydano łącznie 3 300 różnych decyzji (przyznających, odmownych,
wstrzymujących, wznawiających, wygaszających dodatek, zmieniających, o umorzeniu
postępowania) w tym:
- przyznających 2 840,
- odmownych 174,
- innych 286,

e)

wystawiono 73 zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania,

f)

łącznie w 2020 roku wypłacono 38 650 dodatków mieszkaniowych (ilość świadczeń),
co stanowi średnio miesięcznie około 3 220 świadczeń na kwotę: 4 128 187,40 zł.

9)

Dodatki energetyczne.
W 2020 roku, zgodnie z uchwałą nr PR.0007.5.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 stycznia
2014 roku, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach upoważnienia
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, realizował zadanie
związane z wypłatą dodatków energetycznych. Dodatek energetyczny to świadczenie, które
wprowadzone zostało zmianą ustawy z dnia 10.04.1997 roku- Prawo energetyczne (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 r. poz.755 z późń.zm.). Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu
energii elektrycznej. Według ustawy odbiorca wrażliwy to osoba, której przyznano dodatek
mieszkaniowy, a która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania
energii elektrycznej. Dodatek energetyczny przyznaje się na okres, na jaki przyznany jest
dodatek mieszkaniowy.
Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, jednak
wypłacają go gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa. W 2020 roku wpłynęło
1 771 wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, a wydano 1 749 decyzje.
Rozdział 3
Oświata i wychowanie, w tym wyniki egzaminacyjne uczniów wszystkich typów szkół
w Rudzie Śląskiej na tle województwa śląskiego

1.

Organizacja sieci szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska

1) W 2020 roku Miasto Ruda Śląska prowadziło 70 oświatowych jednostek organizacyjnych:
Lp.
1

Jednostki organizacyjne
przedszkole publiczne

Liczba jednostek
24

137

2

zespół przedszkoli

1

3

szkoła podstawowa

26

4

zespół szkolno-przedszkolny

3

5

liceum ogólnokształcące

4

7

zespół szkół ponadpodstawowych

7

8

centrum kształcenia ustawicznego

1

9

centrum kształcenia zawodowego

1

10

zespół szkół artystycznych

1

11

placówka oświatowo-wychowawcza

1

12

poradnia psychologiczno-pedagogiczna

1
Razem:

70

2) W skład jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt.1 wchodziło 85 szkół i placówek różnego
typu i rodzaju:
Typy i rodzaje szkół/placówek

Liczba szkół/placówek

przedszkole

29

szkoła podstawowa

30

ogólnodostępna
w tym:

26

specjalna

3

dla dorosłych

1

liceum ogólnokształcące
w tym:

5

dla młodzieży

4

dla dorosłych

1

technikum dla młodzieży

6

branżowa szkoła I stopnia

7

w tym:

ogólnodostępna

6

specjalna

1

specjalna szkoła przysposabiająca do pracy

1

szkoła policealna dla dorosłych

1

szkoła artystyczna

2

w tym:

szkoła muzyczna I stopnia (czteroletnia i sześcioletnia)

1

sześcioletnia szkoła muzyczna II stopnia

1

centrum doskonalenia zawodowego

1

centrum kształcenia ustawicznego

1

młodzieżowy dom kultury

1

poradnia psychologiczno-pedagogiczna

1
Razem:

85

3) W 81 rudzkich publicznych szkołach i przedszkolach w 955 oddziałach uczyło się łącznie 19 441
wychowanków, uczniów i słuchaczy.
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Typy i rodzaje szkół/placówek

Liczba uczniów

przedszkola

4 506
przedszkola

w tym:

184

176

14

oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych

10 302

ogólnodostępne

497

241

55

28

2

specjalne

licea ogólnokształcące

1 159
1 435

57

dla dorosłych

193

12

szkoła branżowa I-stopnia i oddziały zasadniczej
szkoły zawodowej w szkole branżowej I stopnia
dla młodzieży
specjalne

1 896

88

666

36

580

24

86

12

specjalne szkoły przysposabiające do pracy

22

6

szkoły policealne

33

4

389

---

szkoły artystyczne
w tym:

2.

69

dla młodzieży

technika dla młodzieży

w tym:

554

10 033

dla dorosłych

w tym

198

4 330

szkoły podstawowe
w tym:

Liczba oddziałów

szkoła muzyczna I stopnia

286

---

szkoła muzyczna II stopnia

73

---

Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
W roku szkolnym 2019/2020 z wychowania przedszkolnego w mieście korzystało łącznie 4 919

dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym:
 w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w pięciu publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez miasto Ruda Śląska – 4 506 dzieci (92,6%);
 w niepublicznych przedszkolach i zespole wychowania przedszkolnego – 413 dzieci (8,4%).
W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli przyjęto 1 367 nowych
dzieci, co zaspokoiło w 100% potrzeby mieszkańców Rudy Śląskiej w zakresie wychowania
przedszkolnego dzieci.
Liczba wychowanków i oddziałów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych
Liczba wychowanków
Rok szkolny

2019/2020

Liczba oddziałów

w tym:
razem
4 506

w tym:

w oddziałach w oddziałach
integracyjnych specjalnych
60

54
139

razem
198

oddziałów
integracyjnych
3

oddziałów
specjalnych
12

3.

Publiczne szkoły podstawowe
W roku szkolnym 2019/2020 kształceniem w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży

w mieście objętych było 10 404 uczniów klas I – VIII, w tym:
 w publicznych szkołach podstawowych – 10 274 uczniów (98,75%),
 w niepublicznej szkole podstawowej – 130 uczniów (1,25%).
Liczba uczniów i oddziałów publicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży
Liczba uczniów

Liczba oddziałów

2019/2020
4.

10 274

8 702

825

506

241

552

427

40

specjalnych

integracyjnych

sportowych

ogółem

ogólnodostępnych

w tym oddziałów:

specjalnych

integracyjnych

ogółem

sportowych

Rok szkolny

ogólnodostępnych

w tym w oddziałach:

30

55

Publiczne szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży
W szkołach ponadpodstawowych obowiązek nauki realizowało 4 019 uczniów. 47,2% uczniów szkół

ponadpodstawowych to uczniowie technikum, 35,7% - uczniowie liceum ogólnokształcącego, 17,1% uczniowie szkół branżowych I stopnia.
Liczba uczniów i oddziałów publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży
Liczba uczniów
Rok szkolny

liceum
technikum
ogólnokształcące

2019/2020
5.

1 435

1 896

Liczba oddziałów
szkoła
branżowa
I stopnia
666

liceum
technikum
ogólnokształcące
57

88

szkoła
branżowa
I stopnia
36

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu głębokim prowadzono w Szkole Podstawowej nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza.
Liczba dzieci i młodzieży dla których organizowane były zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Rok szkolny
2019/2020
6.

Liczba dzieci i młodzieży
23

Liczba grup
5

Publiczne szkoły artystyczne
W roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowały 2 szkoły artystyczne działające w Zespole Szkół

Muzycznych I i II Stopnia im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, do których uczęszczało 417 uczniów.
7.

Centra kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
W roku szkolnym 2019/2020 w mieście funkcjonowały dwie jednostki organizacyjne:
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1)

Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzące kształcenie w 3 szkołach dla dorosłych,
kwalifikacyjne kursy zawodowe, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów szkół
podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
Liczba słuchaczy i oddziałów szkół dla dorosłych (rok szkolny2019/2020)
Liczba uczniów
szkoła
podstawowa
dla dorosłych

liceum
ogólnokształcące dla
dorosłych

28

Liczba oddziałów
szkoła
policealna dla
dorosłych

192

szkoła
podstawowa
dla dorosłych

33

liceum
ogólnokształcące dla
dorosłych

2

szkoła
policealna dla
dorosłych

12

4

2) Centrum Kształcenia Zawodowego - placówka prowadząca praktyczną naukę zawodu dla uczniów,
w szczególności dla rudzkich ponadpodstawowych szkół zawodowych oraz kwalifikacyjne kursy
zawodowe.
8.

Placówki oświatowo-wychowawcze
W roku szkolnym 2019/2020 w Rudzie Śląskiej funkcjonowała jedna placówka oświatowo-

wychowawcza - Młodzieżowy Dom Kultury, który zorganizował dla 672 dzieci i młodzieży zajęcia
pozaszkolne w formie:
1) 56

kół:

muzycznych,

wokalnych,

tanecznych,

plastycznych,

teatralnych,

sportowych,

przedmiotowych, hobbystycznych;
2) imprez: festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów, bali dla dzieci, turniejów, wystaw;
3) organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży: w roku 2020, ze względu na obostrzenia związane
z pandemią COVID-19, zorganizowano jedynie „Akcję Zima”.
9.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
W roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowała jedna publiczna poradnia psychologiczno-

pedagogiczna, która zrealizowała następujące zadania:
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

Diagnozowanie dzieci i młodzieży
1) wydawanie opinii w zakresie:
1

wczesnego wspomagania rozwoju

120

2

wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej

3

odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego

4

gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym

5

5

zwolnienia ucznia z głęboką dysleksją rozwojową, z wadą słuchu, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z nauki drugiego języka obcego

3

6

dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do
indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia

7

specyficznych trudności w uczeniu się

8

zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

2
40

314
78
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8

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

9

objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej

3

10

zezwolenia na zatrudnianie młodocianego w celu przyuczenia do pracy lub zawodu

3

11

objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu

12

objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce

13

inne opinie o przebadanych dzieciach i uczniach

50
396
27

2) wydawanie orzeczeń
1

o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz
niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy

820

2

o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

87

3

o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej
umysłowo w stopniu głębokim

17

Pomoc bezpośrednia udzielana dzieciom i młodzieży, ich rodzicom oraz szkołom
1

prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci
i młodzieży

2

prowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych

96

3

zorganizowanie grup wsparcia

20

4

prowadzenie mediacji

1

5

przeprowadzenie interwencji kryzysowych

1

6

prowadzenie warsztatów

7

udzielanie porad i konsultacji

8

prowadzenie wykładów i prelekcji

2 102

363
1 152
14

10. Wiodący Ośrodek Koordynacyjno–Rehabilitacyjno–Opiekuńczy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej pełni również funkcję Wiodącego
Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Rudzie Śląskiej. Ośrodek zapewnia dziecku
niepełnosprawnemu i jego rodzinie interdyscyplinarną specjalistyczną opiekę, w tym także prowadzi
dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne. Wiodący
Ośrodek Koordynacyjno–Rehabilitacyjno–Opiekuńczy wspiera rodziców i dzieci od chwili wykrycia
niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. W 2020 r. Ośrodek objął swoim
oddziaływaniem 82 rudzkich dzieci. Działalność Ośrodka obejmowała:
1) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
w

szczególności

rehabilitacyjnej,

terapeutycznej,

fizjoterapeutycznej,

psychologicznej,

pedagogicznej i logopedycznej;
2) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
3) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo
dla danego dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów,
fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
4) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
142

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
11. Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Ruda
Śląska
1)

Nauczyciele
W celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Miasto Ruda Śląska, w roku szkolnym 2019/2020, zatrudnionych było 2 596 nauczycieli
w łącznym wymiarze 2 203,36 etaty - w tym:
 1 945 nauczycieli pełnozatrudnionych

-

1 945,00 etatów



-

258,36 etatów

675 nauczycieli niepełnozatrudnionych

Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopni awansu zawodowego
3,7%
0,5%
nauczyciel stażysta

15,0%

nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany

17,6%

63,2%

nauczyciel dyplomowany
bez stopnia awansu zawodowego

Struktura zatrudnienia nauczycieli wg poziomu wykształcenia
5,6%

0,9%
0,3%

wykształcenie wyższe magisterskie
wykształcenie wyższe zawodowe
ukończone kolegium nauczycielskie

93,2%

inne

Najliczniejszą grupę nauczycieli zatrudnionych w rudzkich szkołach i placówkach w roku szkolnym
2019/2020 stanowili nauczyciele pełnozatrudnieni z wykształceniem wyższym magisterskim
i stopniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Mimo ograniczeń wywołanych
pandemią nauczyciele uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego:
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 studia wyższe i studia podyplomowe – 103 nauczycieli,
 szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria – 360 nauczycieli,
 szkolenia rad pedagogicznych – 181 szkoleń.
Na dofinansowanie udziału nauczycieli w różnych formach doskonalenia wydatkowano 535.636,31
złotych.
Miasto Ruda Śląska pozyskało 851.000,00 zł z rządowego programu wsparcia nauczycieli. Środki
zostały wypłacone nauczycielom jako dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego lub
oprogramowania, który jest potrzebny do prowadzenia nauki zdalnej.
2)

Pracownicy niepedagogiczni szkół
W celu zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej w roku
szkolnym 2019/2020 rudzkie szkoły i placówki zatrudniały 1434 pracowników niepedagogicznych
w łącznym wymiarze 1 117,89 etaty, w tym:
a)

na stanowiskach ekonomiczno-administracyjnych

–

195,94 etatów

b)

na stanowiskach kuchni i stołówki

–

203,54 etatów

c)

na stanowiskach pomocy nauczyciela

-

92,23 etatów

d)

na pozostałych stanowiskach

-

626,18 etatów

Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych nieznacznie zmniejszyło się w porównaniu
z rokiem szkolnym 2019/2020, na co wpływ miało wstrzymanie zatrudniania nowych pracowników
na wolnych etatach powstałych w okresie zawieszenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych w szkołach w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19.
12. Osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2019/2020
1)

Egzamin ósmoklasisty.
W związku z pandemią koronawirusa egzamin ósmoklasisty odbył się w terminie głównym
w czerwcu, a nie jak rok wcześniej w kwietniu. Egzamin obejmował następujące przedmioty:
a)

język polski,

b)

matematykę,

c)

język obcy nowożytny.

Do egzaminu ósmoklasisty w wersji standardowej przystąpiło 994 uczniów. Średnie wyniki
osiągnięte przez uczniów poszczególnych rudzkich szkół podstawowych z języka polskiego
i matematyki przedstawiają poniższe wykresy:
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30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego przystąpiło łącznie 996 uczniów szkół podstawowych,
w tym:
 990 uczniów zdawało egzamin z języka angielskiego,
6 uczniów zdawało egzamin z języka niemieckiego,

Średnie wyniki z egzaminu z języka angielskiego osiągnięte przez uczniów poszczególnych szkół
podstawowych przedstawia wykres:
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19,43%

26,14%

40,00%



60,05%

55,80%

58,19%

55,00%
38,53%

62,81%

58,98%

57,31%

63,38%

63,83%

61,13%

60,35%

63,15%

56,31%

55,60%

55,60%

54,56%

55,83%

63,48%
49,94%

59,38%

50,56%

46,44%

50,00%

47,44%

60,00%

55,54%

70,00%

59,29%

ŚREDNIE WYNIKI ÓSMOKLASISTÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO

54,72%

25,29%

53,39%
24,29%

30,00%

46,30%

43,57%

53,13%

56,13%

56,86%

66,44%
49,62%

57,00%

51,87%

28,80%

40,00%

49,96%

54,92%

30,80%

38,91%

50,22%

50,58%

58,41%

52,33%
38,91%

46,63%

50,00%

45,05%

60,00%

50,23%

70,00%

55,24%

80,00%

70,70%

ŚREDNIE WYNIKI ÓSMOKLASISTÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

20,00%
10,00%
0,00%

2)

Egzamin maturalny.
Absolwenci liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., z uwagi na pandemię,
obowiązkowo przystępowali tylko do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: języka
polskiego, matematyki, wybranego języka obcego nowożytnego oraz wybranego przedmiotu
na poziomie rozszerzonym.
Do egzaminu maturalnego w 2020 r. w Rudzie Śląskiej przystąpiło 574 absolwentów szkół
ponadpodstawowych – 299 w liceach ogólnokształcących i 275 w technikach.

38,10%

50,00%
40,00%
30,00%

0,00%

20,00%
10,00%
0,00%
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66,70%

65,80%

77,40%

58,00%

50,00%

60,00%

69,40%

94,90%

70,00%

63,48%

83,06%

80,42%

92,00%

63,95%

80,00%

73,68%

90,00%

73,66%

100,00%

90,90%

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO

76,40%

68,00%

42,90%

60,00%

73,70%

73,00%

64,36%

73,70%

90,30%

96,00%

96,20%

96,10%

85,60%

83,27%

69,20%

80,00%

74,21%

100,00%

80,70%

120,00%

40,00%

0,00%

20,00%

0,00%

Wyniki egzaminu maturalnego tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych w zakresie
przedmiotów obowiązkowych przedstawiają poniższe wykresy:

40,00%

20,00%

0,00%
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88,90%

90,00%

78,90%

83,90%

98,40%
76,20%

88,36%

93,00%

60,00%

66,70%

98,70%

91,30%

96,00%

99,00%
76,90%

80,00%

89,89%

100,00%

95,00%

120,00%

100,00%

ZDAWALNOŚĆ PISEMNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

ZDAWALNOŚĆ PISEMNEGO EGZAMINU Z MATEMATYKI

76,40%

66,00%

42,90%

60,00%

84,20%

69,80%

57,70%

80,00%

73,09%

75,00%

90,30%

94,00%

94,90%

96,10%

85,95%

86,00%

79,79%

100,00%

82,00%

120,00%

40,00%

0,00%

20,00%

0,00%

94,40%

89,80%

84,20%

96,80%

84,10%

85,70%

89,09%

92,00%

92,30%

97,90%

94,80%

92,97%

95,00%

91,11%

94,00%

100,00%

100,00%

ZDAWALNOŚĆ PISEMNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
120,00%

50,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

3)

Egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, do których przystąpili uczniowie rudzkich
szkół w roku 2020, prowadzone były w dwóch sesjach:
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 od 9 stycznia do 15 lutego,
 od 22 czerwca do 9 lipca.
Rudzcy uczniowie przystąpili do jednego, dwóch lub trzech egzaminów w danym zawodzie. Liczba
egzaminów zależna jest od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej
kształcenia w danym zawodzie. Egzamin zawodowy prowadzony był w dwóch formułach:
 w formule 2012 - dla uczniów i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i
szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej niż 1 września 2012 r., ale nie
później niż 31 sierpnia 2017 r. lub przystępowali do egzaminu w trybie egzaminu
eksternistycznego,
 w formule 2017 –dla uczniów i słuchaczy branżowych szkół I stopnia, techników.
Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (zestawienie obejmuje
uczniów szkoły policealnej, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz branżowej szkoły
I stopnia)

9.01-15.02.2020
formuła od 2012

Śląsk

9.01-15.02.2020
formuła od 2017

Śląsk

22.06–9.07.2020
formuła od 2017

Śląsk

Ruda Śląska
Ruda Śląska
Ruda Śląska

Zdawalność

Wydane
świadectwa
Liczba
przystępujących
do obu części
egzaminu

Zdawalność

Część praktyczna
Liczba
zdających

Liczba
zdających

Sesja

Zdawalność

Część pisemna

13 421

90,81%

13 768

70,69%

12 396

71,50%

209

90,00%

219

72,10%

184

75,50%

2 819

89,71%

3 433

68,34%

2 550

69,53%

34

91,20%

33

54,50%

33

54,50%

16 602

85,49%

16 638

80,99%

16 062

73,60%

359

79,10%

362

79,60%

348

69,30%

Szczegółowe wyniki egzaminu w kwalifikacjach, z podziałem na szkoły, są dostępne na stronie
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.
4)

Sukcesy uczniów w konkursach.
W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie rudzkich szkół licznie uczestniczyli w konkursach wiedzy
i umiejętności o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, osiągając sukcesy w rywalizacji z innymi
uczniami, m. in.:
 tytuł laureata Olimpiady Matematycznej „O złoty Indeks Politechniki Śląskiej” (II LO),
 tytuł laureata Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku (II LO),
 tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Geo Gebra” (I LO),
 tytuł laureata Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (ZS 6),
 tytuł laureata Olimpiady Wiedzy o Turystyce (ZS 5),
 tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z biologii dla uczniów szkół
podstawowych (SP 40),
 tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z fizyki dla uczniów szkół
podstawowych (SP 13),
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 tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów
szkół podstawowych (SP 1, SP 13, SP 15, SP 20),
 tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego dla uczniów szkół
podstawowych (SP 18),
 tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki dla uczniów szkół
podstawowych (SP 13),
 III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX” (SP 22).
Rudzcy uczniowie oraz wychowankowie przedszkoli osiągali sukcesy również w ogólnopolskich
i wojewódzkich konkursach artystycznych oraz turniejach i zawodach sportowych, m. in.:
 I miejsce w V Międzynarodowym Konkursie Fletowym (ZSM),
 I miejsce w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Jesteśmy dumni z Polski, z chlubnych
kart i miejsc narodowej historii” (SP18),
 I miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Rosja w zwierciadle symboli
architektury” (SP 20),
 I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Hu, hu, ha – zima kolorami malowana”
(MP 9),
 I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Jestem przyjacielem zwierząt –
ochraniam, pomagam, kocham” (MP 40),
 I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Ozdoba bożonarodzeniowa naszych
dziadków” (MP 44),
 I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim „Antologia Poezji Dziecięcej i Młodzieżowej”
(SP 7),
 I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Powstania Śląskie” (SP 7),
 II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Maska – niejedną kryje tajemnicę”
(SP 15),
 I miejsce w turnieju międzynarodowym International Tournament Olimpic Hope Games
w zapasach (ZS 1),
 I miejsce w zawodach o Puchar Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym w kategorii
wagowej 125 kg (ZS 1),
 I miejsce w rzucie piłką palantową w zawodach wojewódzkich „Lekkoatletyka dla każdego”
(SP 27),
 I miejsce w biegu przez płotki dziewcząt podczas Halowych Mistrzostw Śląska (SP 15),
 I miejsce w XXVIII Igrzyskach Szkół Specjalnych w województwie śląskim (SP 35S),
 I miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików i Młodziczek w zapasach (SP 41),
 II miejsce w turnieju finałowym województwa śląskiego podczas Szkolnej Ligi Rugby Tag
(SP 36),
 III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodziczek w zapasach (SP 41).
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13. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych.
W roku szkolnym 2019/2020 w rudzkich publicznych przedszkolach i szkołach kształceniem
specjalnym objęto 1179 dzieci i uczniów niepełnosprawnych:
 98 dzieci przedszkolnych,
 1 081 uczniów.
Zgodnie z zaleceniami orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego zorganizowano kształcenie
i wychowanie uczniów niepełnosprawnych w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych
i specjalnych:
Dzieci i uczniowie niepełnosprawni w poszczególnych rodzajach oddziałów

16%
38%

46%
oddziały ogólnodostępne
oddziały specjalne
oddziały integracyjne

W

celu

prawidłowej

realizacji

obowiązków

w

zakresie

kształcenia

specjalnego

uczniów

niepełnosprawnych:
a)

wszystkim niepełnosprawnym dzieciom i uczniom zapewniono możliwość udziału w zajęciach
rewalidacyjnych organizowanych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej
oraz w zajęciach specjalistycznych organizowanych w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej,

b)

w oddziałach integracyjnych zatrudniono nauczycieli, posiadających kwalifikacje odpowiednie
do niepełnosprawności uczniów, współorganizujących kształcenie specjalne,

c)

w oddziałach specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
zatrudniono pomoc nauczyciela,

d)

w oddziałach ogólnodostępnych, w których uczyli się uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudniono dodatkowo
nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne oraz pomoce nauczyciela.

Dla dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w roku szkolnym 2019/2020,
zorganizowano ponadto:
a)

indywidualne nauczanie – 52 uczniów,

b)

pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie:
 zindywidualizowanej ścieżki kształcenia - 56 uczniów,
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 zajęć rozwijających uzdolnienia,
 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 zajęć logopedycznych,
 zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
 porad, konsultacji i warsztatów prowadzonych m. in. przez pedagoga szkolnego i psychologa
szkolnego.
c)

zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - 161 dzieci.

14. Realizacja pozostałych zadań Miasta Ruda Śląska jako organu prowadzącego przedszkola,
szkoły i placówki oświatowe.
1)

Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów
nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych
zadań statutowych:
a)

1 szkoła podstawowa przystąpiła do realizacji rządowego programu o nazwie „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa” w ramach, którego zakupiono do biblioteki szkoły książki,
nowości wydawnicze - wartość wsparcia finansowego z budżetu państwa wynosi 24 000 zł;

b)

1 szkoła podstawowa, w ramach konkursu zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Zielona Pracownia 2020”,
utworzyła

szkolną

pracownię

na

potrzeby

nauk

przyrodniczych,

biologicznych,

ekologicznych, geograficznych i chemiczno-fizycznych – całkowita kwota dotacji wyniosła
30 000,00 zł;
c)

1 szkoła podstawowa zakwalifikowała się do udziału w rządowym programie rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych w 2019 roku – „Aktywna tablica” - wartość wsparcia
finansowego z budżetu państwa wynosi 14 000,00 zł;

d)

3 szkoły podstawowe w ramach podziału części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4%
otrzymało dofinansowanie na wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne niezbędne
do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – łączna kwota
dofinansowania wynosiła 103 764,00 zł;

e)

w ramach dwóch projektów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” w roku 2020 Miasto Ruda
Śląska zakupiło 106 komputerów przenośnych i przekazało je do szkół – całkowita kwota
dwóch dotacji wynosiła 246 982,28 zł;

2)

Organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
W ramach zadania z zakresu administracji rządowej „Zapewnienie realizacji zadań wiodącego
ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu” zrealizowano
2 729,25 godziny zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz innych usług
terapeutycznych (dla 105 dzieci) na łączną kwotę 160 680,87 zł;

3)

Pomoc materialna dla uczniów w roku 2020
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a)

166 uczniom niepełnosprawnym udzielono pomocy w formie dofinansowania zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na łączną kwotę
66 075,00 zł.;

b)

zrealizowano program bezpłatnych podręczników dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej
- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń wydatkowano łącznie
950 326,99 zł;

4)

Organizacja dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół
W roku 2020 Miasto Ruda Śląska:
a)

zorganizowało bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola lub szkoły
233 dzieciom i uczniom, którego koszt wyniósł 715 623,66 zł;

b)

na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dzieci – zwróciło koszty przejazdu 23 uczniów
niepełnosprawnych i ich opiekunów, w łącznej wysokości 10.486,25 zł;

5)

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
W roku 2020 Prezydent Miasta Ruda Śląska wydał 35 decyzji w sprawie dofinansowania
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Z przekazanych przez Wojewodę
Śląskiego środków Funduszu Pracy wydatkowano na ten cel kwotę 209.643,24 zł;

6)

Prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek.
W roku 2020 w ewidencji niepublicznych szkół i placówek znajdowało się 15 szkół i placówek
oświatowych:

7)

a)

5 niepublicznych przedszkoli;

b)

1 niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego;

c)

1 niepubliczna podstawowa szkoła mistrzostwa sportowego;

d)

1 niepubliczne liceum ogólnokształcące;

e)

1 niepubliczna poradnia psychologiczno – pedagogiczna;

f)

6 niepublicznych placówek.

Dotowanie działalności niepublicznych szkół i placówek
W roku 2020 r. przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół:
Lp.

8)

Wypłacona kwota dotacji
(w zł)

Typ szkoły/placówki

1

niepubliczne przedszkola

4 212 525,91

2

niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego

3

niepubliczne szkoły podstawowe

4

niepubliczne licea ogólnokształcące

113 727,12

5

niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna

301 164,15

Razem:

6 561 123,38

154 181,19
1 779 525,01

Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków
socjoterapii.
W roku szkolnym 2020 Prezydent Miasta Ruda Śląska wydał 49 skierowań do młodzieżowych
ośrodków wychowawczych dla nieletnich uczniów rudzkich szkół, wobec których Sąd orzekł
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zastosowanie tego środka wychowawczego oraz 8 skierowań do młodzieżowego ośrodka
socjoterapii dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
9)

Postępowania egzekucyjne w związku z nierealizowaniem przez uczniów obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
W roku 2020 wydano 8 upomnień w sprawie nierealizowania obowiązku nauki i 23 postanowienia
o nałożeniu grzywny, w celu przymuszenia za nierealizowanie obowiązku szkolnego na łączną
kwotę 4 600 zł.
Rozdział 4
Kultura, sport i rekreacja
Zadania realizowane przez Miasto w zakresie kultury i sportu wynikają z następujących aktów

prawnych:

ustawa

o

samorządzie

gminnym,

ustawa

o

działalności

pożytku

publicznego

i o wolontariacie, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawa o finansach publicznych,
ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także z uchwały podjętej przez Radę
Miasta dotyczącej Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 roku oraz Programu Współpracy
Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.
1.

Działania w obszarze kultury.
Zadania realizowane w zakresie kultury i sportu przez Wydział Kultury i Kultury Fizycznej

to m.in.: promowanie różnorodności kulturalnej, promowanie dostępu do kultury i sportu poprzez
środki elektroniczne, podnoszenie kompetencji kulturalnych społeczeństwa i jego edukacja
artystyczna, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego i regionalnego, umożliwienie dostępu do kultury
wszystkim mieszkańcom miasta Ruda Śląska, rozszerzanie uczestnictwa w kulturze poprzez
organizację wydarzeń jednorazowych, cyklicznych czy sportowych. Do ważnych działań w zakresie
kultury i sportu należy także współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami pozarządowymi i innymi
instytucjami kultury, integracja mieszkańców w różnym wieku poprzez zapewnienie szerokiej oferty
programowej - ułatwienie mieszkańcom kontaktu z różnymi formami sztuki i trendami w kulturze. Dla
osób o niższym statusie ekonomicznym zapewniony jest system ulg i promocji.
Rok 2020 w sektorze kultury i kultury fizycznej był niezwykle trudnym rokiem, z powodu epidemii
COVID-19. Wiele imprez i wydarzeń kulturalnych nie mogło się odbyć z uwagi na obowiązujące
ograniczenia.
1)

Wykaz imprez kulturalnych w roku 2020:
Lp.

Nazwa imprezy

Data i miejsce

Repertuar

1.

Dzień Babci i Dziadka

21.01.2020 r.
Dom Kultury w Rudzie
Śląskiej

Program w wykonaniu
Amatorskiego Teatru
„Pierro”

2.

Koncert z okazji Dnia
Kobiet

08.03.2020 r.
Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty

„Muzyczne podróże”
w wykonaniu „Trio
Appassionato”
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2)

3.

Koncert recytatorski
„W kręgu prozy i poezji
byłych więźniarek KL
Ravensbruck”

03.04.2020 r.
Miejskie Centrum Kultury
im. H. Bisty

Impreza została w całości
przygotowana
(zaproszenia, program,
scenariusz itp.), jednak
z powodu I fali pandemii
COVID-19 odwołana

4.

Uroczysta Msza Św.
z okazji kolejnej rocznicy
Konstytucji 3 Maja

03.05.2020 r.
Kościół pw. Trójcy
Przenajświętszej

Uroczystość odbyła się
w ścisłym reżimie
sanitarnym

5.

Uroczysta Msza Św.
w związku z obchodami
„Dnia Herbu”

06.06.2020 r.
Kościół pw. Św. Michała
Archanioła

Uroczystość odbyła się
w ścisłym reżimie
sanitarnym

6.

Uroczystość z okazji 100letniej rocznicy II
Powstania Śląskiego

21.08.2020 r.,
dzielnica Wirek Parafia
pw. św. Wawrzyńca
i Antoniego

Impreza została w całości
przygotowana, jednak
z powodu objęcia Śląska
czerwoną strefą została
odwołana

7.

Uroczystości związane
z obchodami odzyskania
przez Polskę
niepodległości

11.11.2020 r.
Parafia pw. św. Wawrzyńca
i Antoniego

Uroczystość została
przygotowana jednak
z powodu zaostrzenia
sytuacji pandemicznej
odwołana

Wykaz wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez Wydział Kultury i Kultury Fizycznej oraz

2.

1.

Wydział Kultury
i Kultury Fizycznej

2.

Liczba
beneficjen tów

Dorośli/
osoby starsze

Budżet 2020

Dzieci
i młodzież

Wydział/Instytucje
Kultury

Ilość imprez

L.p.

Współorganizacja imprez

rudzkie instytucje kultury w 2020 r. wraz z liczbą uczestników:

514,00

2

0

0

0

548

Dom Kultury
w Rudzie Śląskiej

1 242 312,00

28

15

2 238

2134

4372

3.

Miejskie Centrum
Kultury im.
Henryka Bisty

1 442 885,00

70

18

2 560

94 560

13 016

4.

Muzeum Miejskie
im. Maksymiliana
Chroboka

1 230 660,00

7

2

0

365

365

5.

Miejska Biblioteka
Publiczna

5 516 767,94

443

9

3 298

15 632

18 930

Działania w obszarze kultury fizycznej.
Działalność w obszarze kultury fizycznej opierała się w znacznej mierze na współpracy

z organizacjami pozarządowymi, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z klubami i stowarzyszeniami sportowymi
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(zwanymi dalej klubami sportowymi). Celem tej współpracy było wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej.
W ramach współpracy kluby sportowe skorzystały z możliwości realizacji zadań sportowych
w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 296 010,00 zł, zostały zrealizowane
83 zadania publiczne przez 32 podmioty dla 5 373 beneficjentów. Większość środków finansowych
przekazano w formie grantów na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w takich dyscyplinach, jak:
- zapasy styl wolny i klasyczny (2 kluby sportowe),
- piłka nożna (9 klubów sportowych),
- piłka ręczna (2 kluby sportowe),
- koszykówka (1 klub sportowy),
- rugby (1 klub sportowy),
- siatkówka (1 klub sportowy),
- futsal (1 klub sportowy),
- lekkoatletyka (2 kluby sportowe),
- akrobatyka sportowa (1 klub sportowy),
- hokej (1 klub sportowy),
- karate (1 klub sportowy),
- pływanie (2 kluby sportowe),
- szachy (1 klub sportowy),
- floret (1 klub sportowy),
- tenis ziemny (1 klub sportowy),
- podnoszenie ciężarów (1 klub sportowy),
- boks (1 klub sportowy),
- łucznictwo (1 klub sportowy),
- ratownictwo wodne (1 klub sportowy),
- inne sporty walki (1 klub sportowy),
- modelarstwo (1 klub sportowy),
- sport osób niepełnosprawnych (1 oddział regionalny).
W 2020 roku nie został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej”. Na tą sytuację złożyło się kilka czynników,
m.in.: zmiany przepisów prawa, które spowodowały zmniejszenie dochodów miasta Ruda Śląska
przy stale rosnącej ilości zadań obowiązkowych wynikających z ustaw, a także sytuacja
epidemiologiczna w kraju (COVID-19).
1)

Wykonanie budżetu Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej w Dziale 926 Kultura fizyczna
na koniec roku 2020 wyniosło 273 729 zł, w tym:
- 269 479,00 zł przeznaczono na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
156

- 4 250,00 zł przeznaczono na współorganizację imprez sportowych, tj. XXII Międzynarodowy
Rudzki Bieg 12 godzinny oraz XVI Memoriał Radnego Jana Koniecznego.
3.

Działania w obszarze sportu i rekreacji wykonywane przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Rudzie Śląskiej otrzymał w 2020 roku na swoją

działalność 10 062 130,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych
jednostki, przede wszystkim związanych z działalnością sportowo-rekreacyjną na terenie miasta Ruda
Śląska. Działalność ta przejawia się w formie administrowania i utrzymania funkcjonowania obiektów
sportowych oraz organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych.
1)

Wykaz obiektów sportowych i rekreacyjnych administrowanych przez MOSiR w 2020 roku
Lp.

Nazwa obiektu sportowego

Adres

1.

Hala sportowa

ul. Hallera 16 b, 41-709 Ruda Śląska

2.

Hala widowiskowo-sportowa

ul. Kłodnicka 95, 41-706 Ruda Śląska

3.

Hala sportowa

ul. Bytomska 13, 41-703 Ruda Śląska

4.

Ośrodek sportowy Burloch Arena

ul. Bytomska 15, 41-703 Ruda Śląska

5.

Zaplecze gastronomiczne Burloch Cafe

ul. Bytomska 15a, 41-703 Ruda Śląska

6.

Basek kryty

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

7.

Basen kryty

ul. Chryzantem 10, 41-700 Ruda Śląska

8.

Basen kryty

ul. Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska

9.

Ośrodek sportowo-rekreacyjny

ul. Ratowników 2, 41-709 Ruda Śląska

10.

Kompleks boisk typu ORLIK

ul. Hallera 14, 41-709 Ruda Śląska

11.

Korty tenisowe

ul. Jasna, 41-711 Ruda Śląska

12.

Stadion lekkoatletyczny

ul. Czarnoleśna 12, 41-709 Ruda Śląska

13.

Tory modelarskie

ul. Kolberga 32, 41-710 Ruda Śląska

14.

Plac zabaw, siłownia terenowa, boiska

ul. Pordzika i Plebiscytowa, 41-705 Ruda Śląska

15.

Boisko do piłki nożnej i do koszykówki

ul. Górnośląska i ul. ZMP, 41-705 Ruda Śląska

16.

Boisko do koszykówki, siłownia
terenowa

ul. Jesionowa, 41-704 Ruda Śląska

17.

Boisko sportowe

ul. Przedszkolna, 41-703 Ruda Śląska

18.

Ogródki Jordanowskie

ul. Tunkla 8, 41-707 Ruda Śląska

19.

Hala sportowa

ul. Tunkla 147b, 41-707 Ruda Śląska

20.

Ośrodek Borówka

ul. Malinowa 45 a, 43-190 Mikołów

21.

Kompleks boisk

ul. Jasna i Basenowa 15, 41-711 Ruda Śląska

22.

Korty tenisowe

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

23.

Boisko sportowe

ul. Wilka, 41-705 Ruda Śląska

24.

Rolkowisko

ul. Jasna, 41-711 Ruda Śląska

25.

Plac zabaw, siłownia terenowa

ul. Energetyków, 41-706 Ruda Śląska
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2)

W ramach otrzymanych środków finansowych, w 2020 roku w ramach MOSiR-u realizowano
następujące zadania:
a)

działalność sportowo-rekreacyjna - celem zadania było promowanie i wspieranie inicjatyw
sportowych służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej. W 2020 roku zorganizowano
następujące imprezy sportowo-rekreacyjne:
- Rudzka Amatorska Liga Siatkówki,
- Rudzka Amatorska Liga Koszykówki,
- Halowa Liga Piłkarskich Piątek „Old Boys”,
- Liga Rudzkich Orlików,
- Biegi 12h,
- Test Coopera,
- Śląska Letnia Liga Koszykówki,
- Event z udziałem Fundacji Juventus Rzeszów,
- Bieg po zdrowie psychiczne,
- Memoriał Radnego Jana Koniecznego.

b)

Ponadto organizowano i koordynowano współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych
i ponadpodstawowych w dyscyplinach sportowych, takich jak:
- biegi łyżwiarskie,
- piłka ręczna,
- gry i zabawy ruchowe.

Planowane koszty realizacji zadania to 471 000,00 zł. Wykonanie wynosiło 382 044,35 zł. Ogółem
w 2020 roku zorganizowano 41 imprez sportowo-rekreacyjnych, w których uczestniczyło
15 060 osób.
3)

Obsługa ekonomiczno-administracyjna.
Celem zadania było zapewnienie warunków organizacyjno-ekonomicznych funkcjonowania
jednostki. W 2020 roku kształtowało się ono na poziomie planowanym, w kwocie 981 300,00 zł.
Wykonanie wynosiło 1 021 023,86 zł. Obsługę stanowiło 10 osób.

4)

Obsługa techniczna i utrzymanie infrastruktury budynku administracji.
Celem zadania było zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań jednostki.
Planowana kwota na to zadanie wyniosła 298 300,00 zł. Wykonanie 242 600,28 zł. Zadanie
obsługiwały 3 osoby.

5)

Obsługa techniczna i utrzymanie obiektów sportowych.
Celem

zadania

było utrzymanie i

prawidłowe funkcjonowanie obiektów sportowych,

a w szczególności trzech krytych basenów kąpielowych, trzech hal sportowych, kompleksu letnich
basenów kąpielowych, lodowiska, stadionu lekkoatletycznego, boiska wielofunkcyjnego „Orlik”,
boiska do rugby, toru wrotkarskiego, siłowni terenowych, boisk sportowych oraz otwartych
obiektów rekreacyjnych. W tym zakresie środki finansowe przeznaczono przede wszystkim
na wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz
Pracy, energię elektryczną i cieplną, wodę i odprowadzenie ścieków, materiały i wyposażenie
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niezbędne do funkcjonowania obiektów, usługi telekomunikacyjne, komunalne i pozostałe,
bieżące remonty i konserwację środków trwałych w ośrodkach.
6)

W obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR prowadzona była następująca
działalność:
- udostępnienie odpłatne krytych basenów kąpielowych instytucjom oraz indywidualnym
użytkownikom,
- zapewnienie uczniom wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w mieście
możliwości korzystanie z krytych basenów kąpielowych,
- organizacja pływania korekcyjnego dla dzieci z wadami postawy,
- organizacja nauki pływania dla dorosłych, dzieci i niemowląt,
- organizacja aerobiku w wodzie,
- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w halach,
- udostępnienie boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik”
- udostępnienie lodowiska,
- zapewnienie możliwości korzystania z sauny fińskiej,
- udostępnienie boisk sportowych (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, rugby),
- udostępnienie placów zabaw, urządzeń do uprawiania sportów wrotkarskich, siłowni
terenowych, rolkowiska,
- udostępnienie kortów tenisowych.
Ilość osób korzystających z krytych basenów kąpielowych wynosiła 104 451 osób, z hal sportowych
korzystało 65 304 osób, z otwartych obiektów sportowych korzystało 128 516 osób. Na zadanie
przeznaczono kwotę 8 311 530,00 zł, a wykonanie wyniosło 7 797 088,91 zł.

7)

W związku z prowadzeniem odpłatnej działalności w administrowanych przez MOSiR obiektach
sportowych, w 2020 roku uzyskano dochody budżetowe w wysokości 1 524 264,41 zł. Na skutek
obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
nie uzyskał planowanych dochodów, w związku z tym w trakcie roku zmniejszono plan dochodów
budżetowych o 1 550 000,00 zł do poziomu 1 500 000,00 zł. Dochody budżetowe pochodziły
z następujących źródeł:
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych z tytułu: wynajmu kawiarni, wynajmu
pomieszczeń w obiektach basenów kąpielowych, z hal sportowych, ośrodków, wynajmu hal
sportowych na imprezy komercyjne, wynajmu basenów kąpielowych, dzierżawy kortów
tenisowych. Kwota z tego tytułu wyniosła 180 950,97 zł,
- wpływy z usług za: odpłatność ludności za bilety wstępu na baseny kąpielowe kryte,
za basen letni, z lodowiska, za korty tenisowe, za boisko piłkarskie, za korzystanie z siłowni,
usług kąpielowych dla różnych podmiotów, z organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych
w halach, basenach i ośrodkach, wpisowe za udział w imprezach rekreacyjno-sportowych,
z usług plakatowania, sprzedaży części majątku ruchomego, z wpływów z tytułu grzywien
od osób fizycznych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, z opłat komorniczych i kosztów
upomnień i naliczonych odsetek ustawowych, za zwłokę w zapłacie należności za wynajem
pomieszczeń i pozostałych wpływów. Kwota z tego tytułu wyniosła 1 343 313,44 zł.
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Rozdział 5
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Prezydent Miasta jako organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, wykonuje
określone ustawami zadania publiczne, między innymi w zakresie ochrony porządku publicznego,
bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym utrzymanie
gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Zobowiązany jest zapobiegać innym, nadzwyczajnym
zagrożeniom dla życia, zdrowia ludzi i środowiska oraz skutkom klęsk żywiołowych. Prezydent Miasta,
wykonując wyżej wskazane zadania, w ramach posiadanych kompetencji i uprawnień:
1)

kieruje minitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie
Miasta;

2)

za

pośrednictwem

Centrum

Zarządzania

Kryzysowego

realizuje

zadania

związane

ze sporządzaniem instrukcji, programów i procedur z zakresu planowania cywilnego
w szczególności Planu Zarzadzania Kryzysowego i ich realizacji;
3)

organizuje ćwiczenia, szkolenia i treningi;

4)

pełni zwierzchnictwo nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami wykonującymi zadania
z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli łącznie z prawem uzyskiwania
informacji o ich pracy;

5)

przewodniczy pracom Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego;

6)

realizuje zadania wynikające z Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, będąc jednocześnie
szefem Obrony Cywilnej na terenie miasta;

7)

koordynuje działania jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb, inspekcji i straży
i innych podmiotów w ramach ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego
i medycznego;

8)

organizuje system łączności, alarmowania i współdziałania między służbami ratowniczymi.
W 2020 roku celem realizacji powyższych zadań, podejmowane były przez Prezydenta Miasta

działania i przedsięwzięcia w niżej wskazanych obszarach, dotyczących zapewnienia spokoju,
porządku, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz bezpieczeństwa publicznego.
1.

Realizacja Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2030.
W ramach realizacji Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska, Wydział Zarzadzania Kryzysowego

wykonuje w imieniu Prezydenta Miasta zadania wskazane w dokumencie, związane z zapewnieniem
wysokiego poziomu bezpieczeństwa w mieście. Sprawozdanie z realizacji Strategii w 2020 roku,
przedłożone Radzie Miasta, objęło:
1) prowadzenie dyżuru całodobowego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego - codziennie
sporządzane były raporty służby dyżurnej Centrum Zarządzania Kryzysowego, a informacja
o istotnych zdarzeniach przesyłana była do Prezydenta Miasta;
2) analizę map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego - na bieżąco;
3) monitorowanie zagrożeń w terenie – monitorowane były 23 miejsca zagrożone wystąpieniem
sytuacji kryzysowych i zdarzeń nadzwyczajnych;
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4) posiedzenia Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – odbyły się 4 posiedzenia;
5) organizowanie ćwiczeń i szkoleń - odbyło się 7 posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego;
6) przyjmowanie interwencji i zgłoszeń wg aplikacji e-CZK – przyjęto 3 148 interwencji i zgłoszeń;
7) koordynowanie działań ratowniczych – skoordynowano 1 578 zdarzeń;
8) wydatkowano środki finansowe na:
a)

działania i przedsięwzięcia własne – 15 556,00 zł,

b)

wspomaganie działań ratowniczych i przeciwpowodziowych służb – 21 960,00 zł,

c)

zakup

sprzętu,

części,

materiałów

do

wspomagania

działań

ratowniczych

i przeciwpowodziowych – 25 371,00 zł,
d)

wydatki związane z COVID-19:
- testy do wykrywania zakażeń – 500 580,00 zł,
- zakup sprzętu i środków do walki z COVID-19 – 1 437 813,00 zł.

2.

Aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego.
W celu zapewnienia systemowego, skoordynowanego i efektywnego reagowania podmiotów

systemu zarządzania kryzysowego na zdarzenia, które powodują lub mogą spowodować zagrożenie
życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego podczas
sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych i wojny, został opracowany dla miasta Ruda Śląska
Plan Zarządzania Kryzysowego który określa:
1)

sposób kierowania działaniami zarządzania kryzysowego;

2)

przydzielenie podmiotom biorącym udział w działaniach zarządzania kryzysowego zadań, które
powinny być wykonane w przypadku podjęcia decyzji o uruchomieniu planu zarządzania
kryzysowego;

3)

siły i środki systemu zarządzania kryzysowego możliwe do użycia w danej sytuacji;

4)

opisuje procedury uruchomiania działań przewidzianych w planie oraz procedury zwracania się
o pozyskanie wsparcia zewnętrznego.

Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Ruda Śląska jest aktualizowany na bieżąco. W ramach Wydziału
Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje Centrum Zarządzania Kryzysowego, pracujące w trybie
ciągłym, realizując Plan Zarządzania Kryzysowego. Do zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego
należy:
1)

przyjmowanie interwencji mieszkańców miasta;

2)

pełnienie roli służby dyżurnej Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

3)

koordynowanie działań służb, inspekcji i straży w sytuacjach mających znamiona kryzysu;

4)

realizacja zadań wynikających z Zarządzenia Nr SP.0050.4.1.2014 Prezydenta Miasta – Szefa
Obrony Cywilnej Rudy Śląskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji lokalnego systemu
wczesnego ostrzegania w mieście Ruda Śląska;

5)

utrzymywanie stałej łączności z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego oraz
Rządowym Centrum Bezpieczeństwa;

6)

koordynacja odstrzału redukcyjnego dzików prowadzonego na terenach miejskich na podstawie
decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz umowy z firmą DAGDA;
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7)

koordynacja działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg na terenie miasta Ruda Śląska.
Służba dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego codziennie sporządza raport z istotnych

zdarzeń i przekazuje go Prezydentowi Miasta. Służba dyżurna Centrum Zarzadzania Kryzysowego
w 2020 roku przyjęła 3 148 informacji o zdarzeniach, w tym:
- zgłoszenia mieszkańców – 1 681,
- zgłoszenia służb – 1 467.
Powyższe interwencje/zgłoszenia dotyczyły:
- uszkodzeń jezdni i chodników – 55,
- zanieczyszczeń jezdni, chodników oraz terenów zielonych – 224,
- awarii w dostawie energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody – 183,
- zakłóceń spokoju i porządku publicznego – 7,
- utrudnień w

ruchu drogowym

(budowa, remonty, sygnalizacja, oznakowanie, warunki

atmosferyczne) – 128,
- oświetlenia ulic (w tym awarie) – 329,
- awarii instalacji kominowych – 27,
- wycinki drzew – 53,
- szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (połamane drzewa, zerwane
instalacje elektryczne, podtopienia) – 76,
- wypadków drogowych – 6,
- kradzieży żeliwnych pokryw studzienek kanalizacji deszczowej – 46,
- wstrząsów pochodzenia górniczego – 16,
- zastrzeżeń do pracy administratorów budynków– 36,
- pożarów – 45,
- niedrożności studzienek kanalizacji deszczowej – 39,
- dzikich zwierząt – 388,
- likwidacji gniazd owadów – 23,
- powiadomień o jakości powietrza WIOŚ – 51,
- ostrzeżeń meteorologicznych – 90,
- ustalenia statusu drogi – 144,
- ustalenia administratora lub właściciela działki – 14,
- utrzymania terenów zielonych – 11,
- współpracy z MOPS – 7,
- utrzymania dróg i chodników w ramach akcji zima – 22,
- nieprawidłowości w ramach składowania i wywozu odpadów komunalnych – 58,
- zgonów - 511,
- zgromadzeń publicznych – 34,
- inne – 412.

162

3.

Plan Działań Krótkoterminowych (procedura stanowiąca część Planu Zarządzania
Kryzysowego).
W związku z uchwałą z dnia 22 czerwca 2020 r. Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego

w 2020 r. dla miasta Ruda Śląska został opracowany Plan Działań Krótkoterminowych. Stanowi on
część Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego. Plan odnosi się do działań
w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia
przekroczeń na terenie miasta Ruda Śląska, poziomu alarmowego dopuszczalnego lub docelowego
substancji szkodliwych w powietrzu.
Zgodnie z Planem Działań Krótkoterminowych, Miasto informuje w sposób ciągły mieszkańców
o jakości powietrza, poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej linku do strony
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach http://katowice.wios.gov.pl oraz
http://powietrze. katowice.wios.gov.pl/. Informacja ta znajduje się na stronie głównej, w zakładce
pod nazwą „JAKOŚĆ POWIETRZA”. Powiadomienie o jakości powietrza przygotowuje Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska i przekazuje poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
do Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Ruda Śląska, ze wskazaniem poziomu planu
działań krótkoterminowych, jeśli występuje (I, II lub III). Zadaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego
jest przeanalizowanie powiadomienia oraz przekazanie informacji o stanie powietrza do:
a)

placówek zdrowia (niepublicznych i publicznych),

b)

placówek oświatowych (niepublicznych i publicznych),

c)

placówek opiekuńczych (niepublicznych i publicznych),

d)

stowarzyszeń i klubów sportowych, zlokalizowanych na terenie miasta Ruda Śląska.

Dyrektorzy placówek powinni stosować środki zapobiegające narażeniu podopiecznych na negatywne
skutki złej jakości powietrza.
4.

Program Zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego na lata 2020 –
2023.
Zadania realizowane w tym zakresie związane są z wykonywaniem obowiązującej uchwały

nr PR.0007.236.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego na lata 2020–2023. Zadania
z Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli Miasta Ruda Śląska zrealizowane w 2020 roku:
1)

Policja:
a)

przeprowadzenie

na

przestrzeni

2020

r.

szeregu

działań

ukierunkowanych

na

przeciwdziałanie pojawiającym się zagrożeniom, związanym m.in. z przestępczością
samochodową, kradzieżami z włamaniem do domów jednorodzinnych, mieszkań, placówek
handlowo – usługowych, altan ogródków działkowych, pomieszczeń piwnicznych – wszczęto
792 postępowania przygotowawcze,
b)

podejmowanie przez funkcjonariuszy działań mających na celu zwiększenie świadomości
osób nieletnich odnośnie możliwości dopuszczania się czynów karalnych,

163

c)

funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej oraz podległych Komisariatów
Policji na bieżąco realizują współpracę z ośrodkami i placówkami zewnętrznymi, m.in.
w

zakresie

działalności

dzielnicowych

w

ramach

grup

roboczych

i

zespołów

interdyscyplinarnych,
d)

wzmocnienie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w toku postępowania karnego,
poprzez przesłuchiwanie dzieci i dorosłych osób dotkniętych przemocą w rodzinie, przy
użyciu pokoi spełniających kryteria Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 grudnia
2013 r.,

e)

prowadzono działania profilaktyczne w placówkach oświatowych dla zróżnicowanych grup
odbiorców w oparciu o programy narodowe: „Koncepcja działań Policji w zakresie
profilaktyki społecznej” jak również „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” – 181 spotkań,

f)

popularyzacja bezpiecznych zachowań na drodze podczas drogi do i ze szkoły poprzez
prowadzenie prelekcji w szkołach i przedszkolach – 48 spotkań, w tym 1 475 uczestników,

g)

działania akcyjne „Bezpieczne Wakacje” i „Bezpieczne Ferie” – 103 spotkania i 9 kontroli
autokarów,

h)

poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – zabezpieczono 1 172 zdarzeń
drogowych,

i)

wzmożona kontrola i monitorowanie miejsc niebezpiecznych. Przeprowadzono w związku
z tym następujące działania:
- "BEZPIECZNE SKRZYŻOWANIA" – 14 działań, w których uczestniczyło 100 funkcjonariuszy
WRD,
- "BEZPIECZNE PRZEJŚCIA" – 14 działań, w których uczestniczyło 150 funkcjonariuszy,
- "BEZPIECZNY PIESZY" – 13 działań, w których uczestniczyło 106 funkcjonariuszy,
- "PRĘDKOŚĆ" – 17 działań, w których uczestniczyło 259 funkcjonariuszy,
- "NURD" – 4 działania, w których uczestniczyło 62 funkcjonariuszy,
- "TRUCK & BUS" – 3 działania, w których uczestniczyło 57 funkcjonariuszy,
- "PASY" – 1 działanie, w których uczestniczyło 14 funkcjonariuszy,
- "SMOG" – 2 działania, w których uczestniczyło 34 funkcjonariuszy,
- "ROWEREM BEZPIECZNIE DO CELU" – 12 działań, w których uczestniczyło 163
funkcjonariuszy,
- "MOTOCYKL I QUAD" – 1 działanie, w którym uczestniczyło 12 funkcjonariuszy,
- "TRZEŹWOŚĆ" – 3 działania, w których uczestniczyło 24 funkcjonariuszy.

j)

monitorowanie infrastruktury drogowej,

k)

bezwzględne represjonowanie uczestników ruchu drogowego naruszających przepisy –
przeprowadzono 15 478 kontroli drogowych, przeprowadzono 10 402 kontroli stanu
trzeźwości, ujawniając 184 nietrzeźwych kierujących,

l)

poprawa bezpieczeństwa w miejskiej komunikacji publicznej (realizowano działania
związane z zabezpieczeniem przejazdu kibiców na mecze piłki nożnej), rozgrywane w
miastach ościennych - dokonano zabezpieczenia 23 wyjazdów na mecze piłki nożnej oraz
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wszelkiego rodzaju imprezy masowe organizowane w naszym mieście. Zaangażowanie
dużych

sił

do wykonywania tych zadań skutkowało tym, iż nie odnotowano zdarzeń w trakcie
przemieszczania się uczestników wskazanych imprez,
m) rozpowszechnianie we wszelki możliwy sposób materiałów informacyjno - edukacyjnych
tak, aby dotarły do różnych grup odbiorców (zakup materiałów edukacyjnych realizowany
jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach).
2)

Straż Miejska:
a)

utrzymanie i konserwacja monitoringu oraz montaż dodatkowych 45 kamer (ujawniono 332
zdarzenia) – 124 190,55 zł,

b)

kontrola miejsc szczególnie zagrożonych występowaniem zjawisk kryminogennych,
wskazanych przez zgłaszających oraz wytypowanych w ramach własnych obserwacji – 86
miejsc objętych kontrolą,

c)

kontrola lokali i ich otoczenia w celu wyeliminowania przypadków naruszenia porządku
publicznego, w tym:
- sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym,
- sprzedaży środków psychoaktywnych,
- nietrzeźwych kierowców,
- zagrożeń pożarowych i budowlanych.

d)

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 221 osób przewiezionych do Izby Wytrzeźwień,

e)

ograniczenie spożycia alkoholu i środków odurzających oraz problemów związanych z ich
używaniem – działania kontrolne i represyjne,

f)

represjonowanie osób prowadzących handel bez wymaganych zezwoleń - udzielono
2 pouczeń,

g)

przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu - zajęcia profilaktyczno – prewencyjne
przeznaczone dla uczniów rudzkich placówek oświatowych (14 spotkań, 390 uczniów) oraz
pomoc w organizacji pracy i przewozie osób wykonujących prace społecznie użyteczne
(18 uporządkowanych działek),

h)

represjonowanie osób spożywających alkohol w miejscach publicznych - nałożono 766
mandatów karnych, udzielono 446 pouczeń i skierowano 15 wniosków o ukaranie do sądu,

i)

działania akcyjne realizowane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej: „Bezpieczna szkoła”,
„Bezpieczne wakacje – Mandat zaufania”, „Bezpieczne ferie”,

j)

systematyczne dbanie o właściwe i czytelne oznakowanie przejść, barierek znaków
drogowych poziomych i pionowych - kontrole prowadzone są na bieżąco w trakcie pełnionej
służby patrolowej,

k)

wzmożone

działania

kontrolne

i

monitoring

miejsc

szczególnie

niebezpiecznych

ze wskazaniem na pieszych uczestników ruchu drogowego (akcja „Piesi”) - nałożono 31
mandatów karnych, udzielono 13 pouczeń i skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu,
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l)

działania represyjne w stosunku do uczestników ruchu drogowego naruszających przepisy
ustawy Prawo o ruchu drogowym - nałożono 927 mandatów karnych, udzielono 1321 pouczeń
i skierowano 46 wniosków o ukaranie do sądu,

m) działania prewencyjne z użyciem znaku interaktywnego - przeprowadzono 20 kontroli
za pomocą znaku interaktywnego,
n)

przeprowadzenie Akcji „Bezpieczna droga do szkoły” – akcja prowadzona corocznie
po rozpoczęciu roku szkolnego - akcja została przeprowadzona przy 8 szkołach,

o)

kontrole nieruchomości w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami komunalnymi,
w tym spalania odpadów, gospodarki odpadami ciekłymi oraz zgodności deklaracji
śmieciowych ze stanem faktycznym (akcja „Posesja”). Kontrole te prowadzone są w formie
zaplanowanych działań, jak również po zgłoszeniu mieszkańców oraz w przypadku
zauważenia nieprawidłowości przez strażnika w trakcie pełnionej służby - przeprowadzono
509 kontroli, nałożono 68 mandatów karnych i udzielono 23 pouczenia,

p)

monitoring pojazdów opuszczających place budów pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia
dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu - przeprowadzono 20 kontroli.

3)

5.

Wydział Zarządzania Kryzysowego:
a)

finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 68 958,00 zł,

b)

organizowanie kursu samoobrony dla kobiet– koszt 5 383,80 zł.

Ochrona przeciwpowodziowa.
Jednym z istotnych elementów wpływających na bezpieczeństwo mieszkańców miasta jest

ochrona przeciwpowodziowa. Przez teren miasta Ruda Śląska przepływają następujące cieki wodne:
rzeka Kłodnica, rzeka Bytomka, Potok Bielszowicki, Potok Jamna, Potok Żabica, Potok Julka (Rów
Miechowicki). Dla rzeki Kłodnicy i Bytomki opracowane zostały mapy ryzyka powodziowego
i zagrożenia powodziowego. Na podstawie map oraz wieloletnich obserwacji, bezpośrednie zagrożenie
powodzią występuje w następujących rejonach:
- tereny położone w dzielnicy Halemba u ujścia Potoku Jamna do Kłodnicy (okolice
ul. Ligockiej),
- teren po stronie północnej i południowej rzeki Kłodnicy w dzielnicy Halemba, w rejonie
ul. Wilczej, Piotra Skargi, Kłodnickiej, w tym teren Aquadrom Sp. z o.o.,
- teren po stronie północnej i południowej rzeki Kłodnicy w dzielnicy Halemba, w rejonie
od mostu na ul. 1 Maja do wylotu z Oczyszczalni Ścieków „Halemba – Centrum”,
- w rejonie ul. Granicznej i Solidarności w sąsiedztwie obwałowań rzeki Kłodnicy,
- w rejonie ul. Gęsiej w sąsiedztwie przepustu na Potoku Bielszowickim pod ul. Kokota,
- w rejonie osiedla domów wielorodzinnych przy ul. Jana Karskiego,
- w rejonie przepustu na Potoku Bielszowickim pod ul. 1 Maja,
- w rejonie przepustu na rzece Bytomce pod ul. Bytomską (teren ogródków działkowych).
Dla pozostałych cieków wodnych nie zostały wykonane przez administratora podobne opracowania,
a co za tym idzie nie zostały wyznaczone strefy obszarów zagrożonych powodzią.
Potok Bielszowicki administrowany jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.
Przebiega on przez centralną część miasta (dzielnice: Kochłowice, Bykowina, Wirek, Bielszowice).
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Jest najważniejszym odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ruda Śląska.
Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano, że tereny sąsiadujące z Potokiem Bielszowickim
sukcesywnie ulegają przekształceniom na skutek ujawniających się na powierzchni wpływów
eksploatacji górniczej. W związku z powyższym dochodzi do utrudnień w spływie grawitacyjnym wód
płynących korytem, tworzą się zastoiny oraz rozlewiska na terenach przyległych do koryta.
W ubiegłym roku doszło do znacznego pogorszenia bezpieczeństwa powodziowego w odniesieniu
do niżej wymienionych obszarów:
- rejon osiedli budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Jana Karskiego i Henryka
Sławika,
- rejon przepustu pod ul. 1 Maja,
- rejon rowu melioracyjnego biegnącego w jarze zlokalizowanym pomiędzy ul. Gwiżdża i Brata
Alberta i odprowadzającego wody opadowe do Potoku Bielszowickiego.
Prezydent Miasta Ruda Śląska, działając w imieniu mieszkańców, Skarbu Państwa oraz Gminy,
prowadzi rozmowy zarówno z PGG S.A. jak i PGW Wody Polskie na temat regulacji Potoku na całym
jego przebiegu – od granicy z Chorzowem, po granicę z Zabrzem. Główny Instytut Górnictwa
w Katowicach, działający na zlecenie PGG S.A. oraz miasta Ruda Śląska, opracował kompleksowy
program regulacji stosunków wodnych, ochrony przeciwpowodziowej, uporządkowania gospodarki
wodno–ściekowej w rejonach położonych w zlewni potoku

Bielszowickiego, w granicach

administracyjnych miasta Ruda Śląska, z uwzględnieniem uwarunkowań mających na celu
zapewnienie

rozwoju

infrastrukturalnego

Miasta,

a

także

wynikających

z

prowadzonej

i projektowanej działalności górniczej: KWK Bielszowice, KWK Pokój i KWK Halemba – Wirek”.
Głównymi punktami opracowania są przepusty w ciągu ul. 1 Maja i Kokota oraz budowa (przebudowa)
sztolni pod terenami KWK Ruda Ruch Bielszowice. Niezależnie od powyższego, do czasu wdrożenia
zaproponowanych rozwiązań i docelowej regulacji Potoku, przedsiębiorca górniczy prowadzący
działalność na omawianym obszarze został zobowiązany przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska
do stałego monitorowania terenów zagrożonych zalaniem i podtopieniem oraz ich stosownego
zabezpieczenia. Obejmuje to również obsługę przepompowni wód opadowych zlokalizowanych:
- przy ul. Kokota, Węzłowej, Basenowej i Wrzosowej w dzielnicy Bielszowice,
- przy ul. Jana Karskiego w dzielnicy Bykowina,
- przy ul. Kochłowickiej 64 w dzielnicy Kochłowice
oraz stanowisk pompowych zlokalizowanych:
- przy ul. Bałtyckiej w dzielnicy Kochłowice,
- przy ul. Ligockiej w dzielnicy Halemba.
Potok Czarniawka administrowany jest również przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody
Polskie”. Nie stanowi on zagrożenia dla nieruchomości położonych na terenie miasta Ruda Śląska.
Potok Żabica - potencjalne zagrożenie może występować dla nieruchomości położonych na odcinku
pomiędzy ul. Piotra Skargi i ujściem do rzeki Kłodnicy. Potok Julka (Rów Miechowicki) - potencjalne
zagrożenie może występować dla nieruchomości położonych przy ul. Sobieskiego 2 i 4.
W 2020 r. w mieście Ruda Śląska doszło do intensywnych opadów deszczu w czerwcu i w lipcu.
Skutkowały one zalaniem terenów oraz podtopieniami w następujących obszarach:
167

- rejon ul. Ligockiej – doszło do wystąpienia wód z koryta Potoku Jamna i podtopienia obszarów
leśnych na wschód od potoku,
- północna strona Potoku Bielszowickiego (na wysokości osiedla niebieskie dach), w rejonie
przepompowni wód opadowych - doszło do wystąpienia wód z koryta Potoku na odcinku
kilkudziesięciu metrów,
- północna strona rzeki Bytomki, w rejonie przepustu pod ul. Bytomską – doszło do wystąpienia wody
z koryta i zalania ogródków działkowych,
- teren ogródków działkowych zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej – Wirku, rejon ul. Katowickiej
i Szyb Andrzeja – podtopienie ogródków działkowych wodami opadowymi,
- teren położony w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ul. Porannej – podtopienie
nieruchomości gruntowych wodami opadowymi napływającymi z bocznicy kolejowej,
- teren położony przy ul. Kochłowickiej – zalanie wodami opadowymi pogłębiającej się niecki
bezodpływowej

wraz

z

zabudowanymi

nieruchomościami

w

rejonie

ul.

Kochłowickiej

i Panewnickiej.
Doszło również do podtopienia wodami opadowymi zabudowanych nieruchomości zlokalizowanych
przy ul. Nowy Świat 90b, Kokota 228, Spokojnej 1, Wireckiej 87 oraz ogródków działkowych
przy ul. Bielszowickiej (ROD „Jedność”) i przy ul. Młyńskiej.
W 2020 r. przedsiębiorca górniczy przystąpił do prac związanych z odwodnieniem niecki
bezodpływowej, zlokalizowanej pomiędzy ul. Kochłowicką i Panewnicką. W kwietniu 2021 r. zadanie
to jest w dalszym ciągu realizowane. Wody są odprowadzane rurociągiem tłocznym do bezimiennego
cieku i dalej do rzeki Kłodnicy. Administrator cieków wodnych - Państwowe Gospodarstwo Wodne
„Wody

Polskie”

w

2020

r.

przeprowadził

kompleksową

konserwację

obwałowań

Potoku

Bielszowickiego na odcinku kilkuset metrów od przepustu pod ul. Kokota w kierunku granicy z Miastem
Zabrze oraz rzeki Kłodnicy w rejonie ul. Granicznej.
Pracownicy

Wydziału

Zarządzania

Kryzysowego

prowadzą

na

bieżąco

kontrolę

stanu

zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta, w tym stanu urządzeń hydrotechnicznych. Istotnym
elementem zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta są funkcjonujące od lutego 2020 r. trzy
stacje pomiarów meteorologicznych, zlokalizowane na terenie Oczyszczalni Ścieków: Barbara,
Halemba - Centrum i Orzegów, administrowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. Na podstawie danych uzyskiwanych z ww. stacji można dokonać różnorodnej analizy opadów
jak również skorzystać z innych danych meteorologicznych, takich jak temperatura, wilgotność
powietrza, ciśnienie atmosferyczne. Powyższe dane dostępne są w trybie online z wykorzystaniem
aplikacji internetowej „Rainbrain”.
Zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami

prawa

miasto

Ruda

Śląska

posiada

magazyn

przeciwpowodziowy, zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków „Halemba – Centrum”,
w budynku Miejskiego Centrum Kultury im H. Bisty oraz w obiektach należących do OSP w Rudzie
Śląskiej przy ul. Niedurnego 13. Stan magazynu przeciwpowodziowego jest uzupełniany w miarę
potrzeb i możliwości. Zgromadzony sprzęt i wyposażenie spełniają standardy w zakresie logistycznego
zabezpieczenia działań ratowniczych, polegających na reagowaniu oraz usuwaniu skutków powodzi.
Wyszczególnienie sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym:
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Lp.

Rodzaj sprzętu

Ilość

1.

Motopompa ”Robin P 305”

3 szt.

2.

Zestaw pompowy o dużej wydajności, zamontowany na przyczepie ”Niewiadów”
o numerze fabr. SWNB 2000020002898

1 szt.

3.

Motopompa szlamowa samozasysająca WT 30 X o numerach fabrycznych: 4943962,
4943960

2 szt.

4.

Piaskarko-ładowarka „Neptun”

1 szt.

5.

Inny sprzęt do wspomagania działań ratowniczych:
mostki przejazdowe gumowe (22 szt.), siatka budowlana (2 szt.), folia budowlana
(11 rolek), płyta pilśniowa (4 szt.), łopata (9 szt.), szpadel (7 szt.), worki na piasek – puste
(7000 szt.), worki z piaskiem (2500), tarcica 100x50 mm (130 mb), tarcica 50x25mm
(365 mb)

Kontrole sprzętu przeprowadzane są raz w miesiącu, wykonują je pracownicy Wydziału Zarządzania
Kryzysowego. Sprzęt typu pompy uruchamiany jest przez pracowników oczyszczalni ścieków.
Konserwacje i ewentualne naprawy wykonuje się na bieżąco.
Miasto zawarło 15 umów na wspomaganie działań ratowniczych z firmami posiadającymi niezbędny
sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych.
6.

Działalność Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.

1)

W 2020 roku odbyły się 4 posiedzenia Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na których
omawiano następujące zagadnienia:
- ocena stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta Ruda Śląska oraz
przedsięwzięcia podejmowane na rzecz jego poprawy,
- funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia komunikacji
z mieszkańcami oraz reakcji na występujące nieprawidłowości,
- opiniowanie pracy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej oraz ocena zagrożeń
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Ruda Śląska,
- stanowisko zajmowane przez Organy Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony
przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,
- zasady postępowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej w przypadku wystąpienia
podejrzenia zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi,
- działania Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej w zakresie kontroli legalności
zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terenie Rudy Śląskiej oraz Aglomeracji Śląskiej,
- działania Straży Miejskiej w zakresie ograniczania niskiej emisji,
- działalność Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych jako przykład wspierania
rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko, w zakresie wczesnego wspomagania dzieci,
odpowiedniej opieki nad nimi oraz integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin
ze środowiskiem,
- ocena stanu sanitarnego miasta Ruda Śląska,
- żywienie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie miasta,
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- problematyka dotycząca art. 306a § 1kk. od chwili wejścia w życie przedmiotowego przepisu
do lipca 2020 roku na terenie gminy Ruda Śląska,
- sprawozdanie z realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Ruda Śląska za rok 2019,
- opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli,
- ocena zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Ruda Śląska,
- rola informacji w działaniu Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Na każdym posiedzeniu Komisja ocenia zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa,
a corocznie opiniuje pracę Policji i innych służb inspekcji i straży.
2)

Zarządzeniem Nr SP.0050.1.58.2017 z dnia 18 września 2017 r. Prezydent Miasta Ruda Śląska
powołał Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. W jego skład wchodzą osoby zatrudnione
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz kierownicy
służb, inspekcji i straży. Do zadań Prezydenta Miasta w sprawach zarządzania kryzysowego należy
kierowanie monitorowaniem, reagowaniem oraz usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta.
W 2020 r. odbyło się 7 posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołanych
przez Prezydenta Miasta, w związku z:
- wprowadzeniem w dniu 23.01.2020 r. na obszarze kraju I stopnia alarmowego CRP (Alfa-CRP)
oraz II stopnia alarmowego (Brawo),
- pojawieniem się na terenie Miasta Ruda Śląska osób z objawami zakażenia koronowirusem –
28.02.2020 r.,
- planem działania obiektu kwarantannowego na terenie Miasta Ruda Śląska – 12.03.2020 r.,
- zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się
choroby zakaźnej Covid-19 – 13.03.2020 r.,
- wprowadzeniem w dniu 26.06.2020 r. na obszarze kraju II stopnia alarmowego CRP (BrawoCRP) – wybory na Prezydenta RP,
- wprowadzeniem w dniu 10.07.2020 r. na obszarze kraju II stopnia alarmowego CRP (BrawoCRP) – II tura wyborów na Prezydenta RP,
- omówieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie Miasta – 28.10.2020 r.

7.

Kierowanie funkcjonowaniem Obrony Cywilnej na terenie Miasta.
Zadania realizowane są na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów
i gmin, a także na podstawie Wytycznych Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa
w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w województwie
śląskim. W związku z powyższym w roku 2020:
1)

przeprowadzono 2 szkolenia z zakresu Powszechnej Samoobrony, w których udział wzięły 82
osóby. Dokonano weryfikacji 46 istniejących formacji Obrony Cywilnej. Zaktualizowano Plan
Obrony Cywilnej oraz Plan Ewakuacji III stopnia;
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2)

realizowano działania w zakresie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania
i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania. Przeprowadzono analizę stanu technicznego
sprzętu wykorzystywanego do ostrzegania i alarmowania (stan techniczny, sposób finansowania
oraz tryb eksploatacji). Do ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Ruda Śląskah,
w ramach systemu wczesnego ostrzegania wykorzystano syreny alarmowe. Ostrzeżenia oparte
były na centrali alarmowej MCA-02, sterującej syrenami mechanicznymi starego typu oraz
nowymi syrenami elektronicznymi. W 2020 roku w systemie zainstalowane były 22 syreny
alarmowe (13 syren mechanicznych i 9 elektronicznych). Ze względu na pogarszający się stan
techniczny syren mechanicznych, sukcesywnie dokonywano modernizacji systemu poprzez zakup
nowych, elektronicznych syren alarmowych. W latach 2010 - 2018 zamontowano 8 takich
urządzeń, zakupionych ze środków własnych gminy za kwotę 127 454,20 złotych. Natomiast
w 2020 roku zmodernizowano kolejną syrenę mechaniczną nr 669 przy ul. Modrzejewskiej 18.
Wykonano trzy testy systemu. Pierwszy test przeprowadzono w dniu 01.08.2020 roku,
umożliwiając jednocześnie upamiętnienie obchodów

76. rocznicy

wybuchu Powstania

Warszawskiego, w głośnej próbie syren udział wzięły też syreny zakładowe. Sprawność systemu
wyniosła 82%. Drugi test przeprowadzono w dniach 06-09.09.2020 roku w ramach ćwiczeń
Renegade-Sarex 20/II. Wszystkie syreny były sprawne w dniu testu. Trzeci test (24.11.2020 roku)
przeprowadzono w sposób dynamiczny, w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych
działań. Syreny zostały uruchomione z poziomu PCZK, po uprzednim powiadomienieniu drogą
radiową o uruchomieniu sygnału alarmowego przez służbę dyżurną WCZK w Katowicach.
Sprawność sytemu wyniosła 91%.
Kontrole sprawności systemu wykonywane są na bieżąco przez pracowników Wydziału
Zarządzania Kryzysowego. Napraw dokonuje konserwator syren alarmowych, zatrudniony
na podstawie umowy zlecenia, opłacany ze środków własnych gminy w kwocie 8 860 zł oraz
w ramach dotacji celowej z budżetu Państwa wynoszącej 4 100,00 zł;
3)

baza Szefa OC - aktualizowana jest na bieżąco, dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
Wykaz syren alarmowych udostępniony jest na stronie https://srsa.slask.eu; Publiczny System
Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska dostępny na stronie http://psip.rudaslaska.pl.
Wykonując zadania związane z wykrywaniem zagrożeń i ostrzeganiem ludności zgodnie
z Zarządzeniem NR SP.0050.4.1.2014 Prezydenta Miasta – Szefa Obrony Cywilnej Rudy Śląskiej
z dnia 10.01.2014 r. w sprawie organizacji lokalnego systemu wczesnego ostrzegania w mieście
Ruda Śląska, przyjęto 1 495 zgłoszeń o wykrytych zagrożeniach, zdarzeniach i innych sytuacjach,
mogących mieć bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa w mieście Ruda Śląska.
W roku 2020 odbyły się 4 wojewódzkie treningi Powiatowego Ośrodka Analizy Danych
i Alarmowania, które miały na celu doskonalenie procedur reagowania na wypadek zagrożenia
chemicznego, biologicznego, a także radiacyjnego.

8.

Zadania Obronne. Świadczenia rzeczowe i osobiste.
Zasadniczym celem realizacji zadań obronnych jest realizacja przygotowań obronnych

w czasie pokoju oraz ocena stopnia gotowości administracji samorządowej na wypadek wystąpienia
zagrożenia:
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1)

w zakresie planowania i organizacji świadczeń na rzecz obrony, zgodnie z Rozporządzeniami Rady
Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony
w czasie pokoju, ustawy z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz
obrony w czasie pokoju oraz ustawy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych
i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, Prezydent Miasta
w 2020 roku opracował i przesłał do Urzędu Wojewódzkiego:
- zestawienie świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta
Ruda Śląska,
- zestawienie świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta
Ruda Śląska.
Została przeprowadzona aktualizacja:
- ewidencji świadczeń rzeczowych na potrzeby akcji kurierskiej miasta Ruda Śląska,
- ewidencji świadczeń osobistych na potrzeby akcji kurierskiej miasta Ruda Śląska,
- rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rzeczowych,
- rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych.

2)

w ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są obowiązani między innymi
do wykonywania świadczeń na rzecz przygotowania obrony państwa na zasadach i w zakresie
określonym w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej. Na osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły
szesnaście, a nie przekroczyły sześćdziesięciu lat, może być nałożony obowiązek świadczeń
osobistych, polegający na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania
obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.
Ponadto na urzędy, instytucje państwowe, przedsiębiorców oraz osoby fizyczne może być
nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, polegający na oddaniu w używanie posiadanych
nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa. Nakładanie
świadczeń osobistych i rzeczowych następuje w trybie decyzji administracyjnej, na podstawie
zgłaszanych wniosków przez upoważnione organy. Organem uprawnionym do wydawania
powyższych decyzji jest prezydent miasta - dla podmiotów mających siedzibę na terenie Rudy
Śląskiej i osób zameldowanych na pobyt stały w Rudzie Śląskiej. W 2020 r. na wnioski KM Policji
w Rudzie Śląskiej, Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach oraz Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Chorzowie, Prezydent Miasta nałożył obowiązek świadczeń rzeczowych
i osobistych na rzecz obrony w ilości:
- 12 decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony,
w tym 1 decyzja została zmieniona,
- 8 decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczenia osobistego na rzecz obrony
w tym 1 decyzja została zmieniona,
- 8 decyzji uchylono,

3)

elementy systemu obronnego umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie sił zbrojnych RP:
w celu zapewnienia gotowości do wykonywania zadań związanych z doręczaniem dokumentów powołania w trybie akcji kurierskiej administracji publicznej, Prezydent Miasta Ruda Śląska
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opracował „Plan akcji kurierskiej dla miasta Ruda Śląska”, który został sporządzony na podstawie
wytycznych Wojewody Śląskiego oraz założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie
województwa śląskiego. W listopadzie 2020 roku plan wraz z załącznikami został zaktualizowany.
W grudniu 2020 roku zostało opracowane i wysłane do Wojewody Śląskiego sprawozdanie
z realizacji zadań akcji kurierskiej za rok 2020, przeprowadzonej na terenie miasta Ruda Śląska.
Prezydent Miasta Ruda Śląska realizuje powyższe zadanie zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz
Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania
i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej.
9.

Przygotowanie służby zdrowia do realizacji zadań obronnych.
Warunki i sposób przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne

państwa, w Rudzie Śląskiej dotyczą m.in:
- planowania i realizacji zadań w zakresie zwiększenia bazy szpitalnej i zmiany jej profilu, tworzenia
zastępczych miejsc szpitalnych, określenia sposobu zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego,
- współdziałania organów administracji publicznej i podmiotów leczniczych w planowaniu
i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa.
Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań na potrzeby obronne
państwa następuje w formie stosownych planów. Miasto Ruda Śląska posiada opracowany w styczniu
2019 r. „Plan przygotowań podmiotów leczniczych miasta Ruda Śląska na potrzeby obronne państwa”.
Załącznikami do planu są „Plany organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych
na terenie miasta Ruda Śląska” oraz „Plan zabezpieczenia sanitarno - epidemiologicznego miasta Ruda
Śląska”. W lutym 2020 r. Plan wraz z załącznikami został zaktualizowany.
Zadania realizowane w powyższym zakresie wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów
leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach.
10. Pozostałe zadania obronne.
1)

Opracowanie nowego Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Ruda Śląska w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz tworzących ten plan
dokumentów składowych tj.:
- ocena zagrożenia na terenie miasta,
- zamiar realizacji zadań operacyjnych Prezydenta Miasta Ruda Śląska,
- przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej oraz kierowania
miastem,
- zasady współdziałania w realizacji zadań operacyjnych z innymi organami oraz Siłami
Zbrojnymi i organizacjami międzynarodowymi,
- tabela realizacji zadań operacyjnych,
- karty realizacji zadań operacyjnych.

2)

Organizacja i nadzór nad działaniem Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Ruda Śląska, a w tym:
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- aktualizacja Instrukcji działania Stałego Dyżuru,
- udział w treningu Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta organizowanym przez Wojewodę
Śląskiego.
3)

Wsparcie pobytu i działań wojsk sojuszniczych na terytorium państwa gospodarza (HNS – Host
Nation Support), polegające między innymi na:
- aktualizacji Instrukcji Punktu Kontaktowego HNS
- bieżącej współpracy z organami administracji wojskowej (Wojskowa Komenda Uzupełnień
i Wojewódzkim Sztabem Wojskowym) w zakresie wymiany informacji dotyczących
zabezpieczenia pobytu wojsk na terenie miasta i innych zagadnień w tym zakresie.

4)

Przygotowanie Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta i Zapasowego Miejsca Pracy
na okres zagrożenia i wojny polegające na opracowaniu dokumentacji dotyczącej:
- przemieszczenia i zapewnienia warunków funkcjonowania organu na stanowisku kierowania,
- zasad i trybu obiegu informacji dotyczącej gotowości organu do realizacji zadań,
- wyposażenia w urządzenia łączności,
- wyposażenia w sprzęt biurowy, urządzenia techniczne i sprzęt kwaterunkowy,
- żywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego użytku,
- zabezpieczenia medycznego,
- transportu oraz obsługi pojazdów,
- osłony kontrwywiadowczej,
- punktu zabiegów specjalnych,
- systemu powiadamiania i alarmowania,
- szkolenie pracowników.

5)

Przygotowanie, opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie w dniu 19 listopada 2020 r.
szkolenia obronnego na temat: „Realizacja specjalistycznych zadań obronnych w zakresie
weryfikacji
na

skuteczności

zagrożenia

płynące

działań
z

oraz

doskonalenia

cyberprzestrzeni

dla

przyjętych

eksploatowanych

procedur

reagowania

systemów

łączności

i informatyki”, którego uczestnikami byli przedstawiciele służb, inspekcji i straży oraz kadra
kierownicza Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
6)

Opracowanie i dostarczenie Wojewodzie Śląskiemu „Ankiety do Narodowego Kwestionariusza
Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Państwa”, będącej kompleksowym sprawozdaniem
z zakresu stanu realizacji przygotowań obronnych miasta Ruda Śląska za 2020 r.

7)

Opracowanie i dostarczenie Wojewodzie Śląskiemu Planu szkolenia obronnego miasta Ruda Śląska
na 2020 r. oraz Programu szkolenia obronnego miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2020.

11. Utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie
Śląskiej.
Realizując zadania wynikające z Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Miasto poniosło koszty
wyposażenia, bieżącego utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP. Szczegółowy
wykaz wydatków poniesionych w roku 2020 na poszczególne zadania zawiera tabela:
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Zadania

wykonanie

Ekwiwalent dla strażaków ochotników za udział w działaniu ratowniczym

2 730,00 zł

Zakup sprzętu i umundurowania oraz materiałów biurowych dla potrzeb
funkcjonowania OSP

2 487,46 zł

Zakup mediów i energii cieplnej do pomieszczeń strażnicy przy ul. Niedurnego 13
oraz przy ul. Glinianej 4

51 815,59 zł

Przeglądy samochodów, opłata za kanalizację (ul. Niedurnego 13)

1 816,40 zł

Badania okresowe członków OSP oraz nowoprzyjętych

2 786,00 zł

Pokrycie kosztów telefonów komórkowych członków OSP

511,25 zł

Podatek od nieruchomości oraz wywóz śmieci

3 792,35 zł

Ubezpieczenie NNW członków i OC samochodów

3 019,00 zł
Ogółem:

68 958,05 zł

12. Ochrona porządku publicznego oraz przeciwdziałanie innym miejscowym zagrożeniom.
1)

W mieście jest realizowane zadanie, polegające na pomocy osobom korzystającym w warunkach
domowych ze specjalistycznego sprzętu medycznego. Celem jest ochrona zdrowia i życia osób
z niewydolnością oddechową, w przypadku przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej do ich
nieruchomości. Zadanie to jest realizowane poprzez dostarczenie i obsługę agregatów
prądotwórczych przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego. W 2020 r. taką pomocą
zostały objęte 23 osoby.

2)

Wykonując zadania nałożone ustawą Prawo o ruchu drogowym, Prezydent Miasta organizował
usuwanie pojazdów utrudniających ruch lub zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi
na drodze:
Pojazdy odholowane /nieodebrane/poddane recyklingowi zgodnie z umową na podstawie
art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym
Rok

Miesiąc

Ilość

2020

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

odholowane

3

5

7

2

5

7

4

5

4

6

8

5

61

nieodebrane

0

0

3

0

1

2

0

3

0

1

1

1

12

poddane
recyklingowi

0

0

5

1

0

4

0

0

6

0

6

1

22

Pojazdy odholowane /nieodebrane/poddane recyklingowi zgodnie z umową na podstawie
art.50a ustawy Prawo o ruchu drogowym
odholowane

3

5

1

1

3

1

1

1

1

4

3

2

26

nieodebrane

2

4

0

1

3

1

1

1

1

4

3

0

21

poddane
recyklingowi

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

W przypadku nieodebrania pojazdów z parkingu strzeżonego, prowadzone są postępowania
zmierzające do ich przejęcia na rzecz Miasta, a następnie do sprzedaży lub utylizacji.
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Rozdział 6
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym osób i rodzin poprzez
podejmowanie

działań

zmierzających

do

ich

życiowego

usamodzielnienia

oraz

integracji

ze środowiskiem.
W ramach ustawy o pomocy społecznej wyróżnia się pomoc pieniężną oraz pomoc niepieniężną.
Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających
udzielenie pomocy. Pracownik socjalny, działając na wniosek mieszkańca oczekującego pomocy,
przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania tej osoby. Wywiad pozwala określić
sytuację życiową danej osoby, rodziny, nakreślić jej problemy i wspólnie z nią ustalić plan działań
pozwalający na rozwiązanie tych problemów. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny
zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu
ich trudnej sytuacji życiowej. W roku 2020 pomocą były objęte następujące typy rodzin:
Wyszczególnienie

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Rodziny ogółem

2 968

6 034

o liczbie osób: 1
2
3
4
5
6 i więcej

1 725

1 725

415

830

302

906

235

940

172

860

119

773

W tym rodziny z dziećmi ogółem

982

3 732

o liczbie osób: 1
2
3
4
5
6
7 i więcej

343

854

310

1 118

184

865

102

581

29

198

8

61

6

55

Rodziny niepełne ogółem

396

1 223

o liczbie osób: 1
2
3
4 i więcej

160

328

130

392

57

231

49

272

802

1 013

Rodziny emerytów i rencistów ogółem
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o liczbie osób:

1
2
3
4 i więcej

687

687

64

128

27

81

24

117

Tabela przedstawia rodziny korzystające zarówno z pomocy materialnej, jak i usługowej oraz pracy
socjalnej.
1.

Pomoc pieniężna.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby samotnie gospodarujące,

których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, które obecnie
wynosi 701,00 zł oraz osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium
dochodowego, które obecnie wynosi 528,00 zł, przy jednoczesnym występowaniu, co najmniej jednej
z dysfunkcji określonych w ustawie o pomocy społecznej.
Wśród rodzin korzystających z pomocy społecznej, kwalifikujących się do pomocy z uwagi
na kryterium dochodowe, w większości z przypadków podstawą do udzielenia pomocy było
występowanie kilku okoliczności łącznie, np. ubóstwo jako główna przyczyna, która może być
spowodowana bezrobociem, niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą.
1)

Liczba rodzin, w których występują określone w ustawie dysfunkcje oraz liczbę osób w tych
rodzinach, ze wskazaniem na powody przyznania pomocy (według wymagań sprawozdawczych
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) - stan na 31.12.2020 r.:
Powód trudnej sytuacji życiowej
(dysfunkcja)

Liczba rodzin

Ubóstwo

Liczba osób
w rodzinach

1 268

3 171

0

0

Bezdomność

196

197

Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym
wielodzietność

608
99

2 695
548

Bezrobocie

513

1 332

Niepełnosprawność

852

1 665

Długotrwała lub ciężka choroba

419

719

754

2 870

210
124

653
708

28

114

0

0

224

389

7

16

52

75

Sieroctwo

Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego, w tym:
- rodziny niepełne
- rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego
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Trudności w integracji osób, które uzyskały status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie
na pobyt czasowy
Zdarzenie losowe
Sytuacja kryzysowa
Klęska żywiołowa lub ekologiczna
2)

0

0

38

70

4

12

11

21

Formy udzielanej pomocy:
Rodzaj świadczenia
posiłek

dowóz posiłków

Liczba osób

Kwota świadczeń

807 osób

199 994,35 zł

(w tym 79 osób dorosłych,
321 dzieci do czasu
rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej, 416 uczniów
do czasu ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej)

(w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata
2019 - 2023

55 osób

15 492 zł
(w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata
2019 – 2023)

zasiłek celowy na pokrycie
niezbędnych potrzeb
powstałych w wyniku
zdarzenia losowego

70 osób

62 261,77 zł

zasiłek celowy na pokrycie
wydatków powstałych
w wyniku zdarzeń noszących
znamiona klęski żywiołowej

21 osób

49 000 zł

zasiłek celowy i w naturze

1 773 osoby

3 319 160,74 zł
(w tym: zasiłki celowe
specjalne dla 387 osób
na kwotę 124 415 zł
i świadczenia pieniężne
na zakup żywności dla 1 680
osób na kwotę 2 797 963 zł)

zasiłek okresowy

1 315 osób

2 347 660,81 zł
(świadczenie realizowano
w całości z otrzymanej
dotacji celowej z budżetu
państwa na dofinansowanie
zadań własnych)

3)

zasiłek stały

520 osób

2 507 148,91 zł

sprawienie pogrzebu

51 osób

80 275,27 zł

W 2020 r. realizowane były następujące gminne programy osłonowe:
 Program „Oszczędzam z wodomierzem”.
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Program został przyjęty do realizacji uchwałą nr 791/XLI/2005 Rady Miejskiej Ruda Śląska
z dnia 19 maja 2005 r. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej. Program obejmuje zadanie wynikające z rozeznanych potrzeb mieszkańców
i stanowi dla nich działania osłonowe przed nadmiernymi wydatkami na opłaty mieszkaniowe,
spośród których koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków stanowią jeden z istotniejszych
składników. Skierowany jest do osób i rodzin (mieszkańców Miasta Ruda Śląska), które nie są
w stanie pokrywać narastających wciąż opłat za zużycie wody. W 2020 r. udzielono pomocy
łącznie 30 osobom na montaż 33 wodomierzy, a łączna kwota realizacji programu w 2020 r.
wyniosła 2 648,79 zł,
 Program „Trojaczki i więcej – pomagamy szczęściu”.
Program został przyjęty do realizacji uchwałą Nr PR.0007.132.2012 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 31 maja 2012 r. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej. Program skierowany jest do rodzin (mieszkańców miasta Ruda Śląska),
w których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci. W ramach programu
przyznawana jest pomoc na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (żywność, odzież,
obuwie itd.) w wysokości iloczynu ilości osób w rodzinie i kwoty odpowiadającej kryterium
dochodowemu dla osoby w rodzinie, określonemu w ustawie o pomocy społecznej.
Uprawnione rodziny mogą ubiegać się o wskazaną pomoc dwa razy w roku, w odstępach nie
krótszych niż co 6 miesięcy od daty poprzedniego wniosku. Ostatnim rokiem udzielania
rodzinom pomocy jest rok, w którym wieloraczki ukończą 13 lat.
W 2020 r. udzielono pomocy 3 rodzinom, a kwota realizacji programu w 2020 r. wyniosła
22 176 zł,
 Program „Pomoc Miasta w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023”.
Program został przyjęty do realizacji uchwałą Nr PR.0007.234.2018 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 19 grudnia 2018 r. Jest on elementem polityki społecznej Miasta w zakresie:
- poprawy poziomu życia o niskich dochodach,
- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Adresatami programu są dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniowie
do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Celem programu jest ograniczenie
zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się
w trudnej sytuacji. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy
(przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). O przyznanie
powyższego świadczenia wnioskują dyrektorzy placówek oświatowych. W roku 2020 nie
udzielono pomocy żadnemu uczniowi z powodu braku zgłoszeń ze strony Dyrektorów placówek
oświatowych.
4)

Wypłacono świadczenia w ramach:
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 projektu systemowego „Ruda Śląska – koPALnia możliwości” – w ramach projektu udzielono
pomocy w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych. Kwota realizacji programu
w 2020 r. wyniosła 24 925 zł.
5)

w ramach zadań własnych gminy udzielono również pomocy w formie opłacenia składki
na ubezpieczenie zdrowotne za 415 osób pobierające zasiłki stałe na kwotę 192 613,01 zł oraz
za 4 osoby realizujące kontrakt socjalny na kwotę 696,60 zł.

2.

Pomoc niepieniężna.
Każdy, niezależnie od dochodu, ma prawo skorzystać z pomocy w formie niepieniężnej.

1)

Praca socjalna to zawodowa działalność skierowana na pomoc osobom i rodzinom
we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
W zakres działań pracowników socjalnych wchodzi pomoc w załatwianiu wszelkiego rodzaju
spraw urzędowych, doradztwo, w tym prawne i psychologiczne, pomoc w utrzymaniu kontaktu
z otoczeniem oraz zacieśnianiu więzi rodzinnych, integracja osób niepełnosprawnych
ze środowiskiem, pomoc w adaptacji i usamodzielnieniu osób opuszczających rodziny zastępcze,
placówki wychowawcze, placówki resocjalizacyjne i zakłady karne, a także pomoc osobom
bezdomnym w realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności. Praca socjalna
wymaga współpracy pracownika socjalnego

z

wieloma

podmiotami, a w szczególności

organizacjami społecznymi, instytucjami charytatywnymi, służbą zdrowia, szkołami, w celu
przeprowadzenia wspólnych oraz uzupełniających działań. Podstawowym narzędziem pracy
socjalnej prowadzonej z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo - wychowawcze jest
kontrakt socjalny oraz współpraca z asystentem rodziny. Często pracownik socjalny podejmuje
działania z urzędu o charakterze interwencyjnym, kiedy krzywdzone jest np. dziecko, osoba
starsza lub niepełnosprawna. Niejednokrotnie działania takie są podejmowane na wniosek
policji, straży miejskiej, sąsiadów itp. Pracownicy Sekcji Pracowników Socjalnych pełnią także
dla mieszkańców danej dzielnicy funkcję informacyjną w zakresie m.in. miejskiej infrastruktury
pomocowej, ułatwiają kontakt z innymi instytucjami, udzielają pomocy w załatwieniu spraw
urzędowych, pełnią również ważną rolę rzecznika spraw wielu osób, które nie posiadają
odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalającej na samodzielne rozwiązywanie różnych
osobistych problemów.
Dane liczbowe dotyczące zadań realizowanych przez pracowników socjalnych w 2020 r.:
- w celu udzielenia pomocy w różnej formie, pracownicy socjalni przeprowadzili 6 241
wywiadów środowiskowe z rodzinami i osobami w miejscu ich zamieszkania, (873 pełnych
wywiadów środowiskowych, 5 003 wywiady kontrolne, przeprowadzonych w celu weryfikacji
aktualnej sytuacji rodziny), w tym:
- 27 wywiadów przekazanych do ośrodków pomocy społecznej w innych miejscowościach,
- 117 wywiadów sporządzonych w celu wydania decyzji zgodnie z art. 54 ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
- 443 wywiady w celu realizacji usług opiekuńczych w domach osób chorych, starszych
i niepełnosprawnych.
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Ponadto:
- sporządzono 333 wywiady i adnotacje urzędowe na potrzeby przyznawanych świadczeń
rodzinnych,
- przeprowadzono 268 wywiadów z rodzinami osób ubiegających się o pomoc społeczną,
zobowiązanymi do udzielania pomocy tej rodzinie w związku z art. 103 ustawy o pomocy
społecznej,
- sporządzono 150 adnotacji urzędowych dotyczących rodzin osób ubiegających się o pomoc
społeczną, zobowiązanych do udzielania pomocy tej rodzinie w związku z art. 103 ustawy
o pomocy społecznej,
- przeprowadzono 532 wywiady na dodatki mieszkaniowe,
- sporządzono 285 kontraktów socjalnych, w 54 środowiskach (rodzinach) prowadzona jest
ewaluacja po zakończeniu kontraktu socjalnego,
- pomocą w formie pracy socjalnej obejmowano 1 759 rodzin,
- pracownicy socjalni uczestniczyli w 642 spotkaniach interdyscyplinarnych,
- w związku z działającymi 275 Grupami Roboczymi w ramach procedury Niebieskie Karty,
odbyły się 645 spotkania tych Grup,
- wydano 1 203 skierowania w celu otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowej 2014-2020, Podprogram 2019 (realizowany od X 2019 r.
do VI 2020 r.) – 2 229 osób objęto pomocą.
- Ponadto w związku z wprowadzeniem od marca 2020 roku stanu epidemii i pandemią COVID 19 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:
- uruchomiony został telefon interwencyjny dla osób przebywających na kwarantannie lub
pozostających w izolacji,
- przeprowadzono klikaset rozmów telefonicznych, podczas których udzielano informacji
i porad dotyczących możliwości uzyskania pomocy,
- odnotowano 290 zgłoszeń od osób przebywających w kwarantannie lub izolacji domowej,
dotyczących pomocy i wsparcia w sytuacji, w której osoby te się znalazły. Każde zgłoszenie
rozpatrywane było indywidualnie i pomoc udzielana była adekwatnie do konkretnej potrzeby
m.in. dokonywano zakupu leków, niezbędnych artykułów żywnościowych i środków
higienicznych oraz dostarczano je do osób zgłaszających potrzebę takiej formy pomocy.
W razie potrzeby organizowano również ciepły posiłek.
- dostarczano żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowej 2014-2020,
m.in. obcokrajowcom przebywający na kwarantannie na terenie Miasta Ruda Śląska,
- udzielano pomocy mieszkańcom Miasta w związku ze śmiercią członka rodziny, spowodowaną
chorobą COVID – 19,
- realizowano rządowy program „Wspieraj Seniora” poprzez zabezpieczenie podstawowych
potrzeb samotnych Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii
zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na
dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym leki, artykuły
spożywcze, środków higieny osobistej. Seniorom dostarczono również paczki świąteczne.
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Powyższe działania realizowane były z zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych,
obowiązujących w czasie trwania pandemii. Koordynacja powyższych działań przebiegała
w ścisłej współpracy m.in. z Policją, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Ruda
Śląska, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rudzie Śląskiej oraz organizacjami
pozarządowymi.
2)

Realizowane projekty:
a) „Bezpieczna Rodzina” – projekt realizowany przez pracowników socjalnych wspólnie
ze Strażą Miejską, miało miejsce 8 wyjazdów mających na celu monitorowanie sytuacji rodzin
wymagających szczególnego wsparcia. Odwiedzono 48 rodzin. Z powodu pandemii Covid-19
od marca 2020 r. realizacja projektu została zawieszona,
b) „Działajmy razem” - podnoszenie kompetencji pracowników instytucji w zakresie pomocy
ofiarom i świadkom przemocy w rodzinach realizujących procedurę „Niebieskie Karty”,
c) „Spotkania Interdyscyplinarne” - zakłada integrację instytucji budujących system wsparcia
i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym. W 2020 r. odbyły się 642 spotkania interdyscyplinarne
przedstawicieli różnych instytucji w celu pomocy rodzinie w rozwiązaniu jej problemów,
d) pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku
uczestniczyli w projekcie „Ruda Śląska – nowa jakość pracy socjalnej” współfinansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt dotyczy wdrożenia w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej nowego systemu organizacyjnego, polegającego na oddzieleniu
zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług oraz wyodrębnienie 3 zespołów/stanowisk
pracowników socjalnych tj.: stanowisk ds. pierwszego kontaktu, zespołów ds. pracy socjalnej,
zespołu ds. usług i zespołów ds. świadczeń w zakresie prowadzenia postępowań
administracyjnych. Pracownicy socjalni w ramach tego projektu uczestniczyli w trzech
formach wsparcia, dotyczących planowanych nowych rozwiązań organizacyjnych:
- wykład ekspercki, którego celem było zmniejszenie oporu przed wprowadzeniem zmian
i przełamanie barier spowodowanych koniecznością nabycia nowej wiedzy i umiejętności,
- szkolenie

prezentujące

założenia

nowego

modelu

rozdzielenia

pracy

socjalnej

od świadczeń i usług, mające na celu merytoryczne przygotowanie do skutecznej realizacji
modelu „rozdzielenia”,
- spotkanie informacyjne dla pracowników Ośrodka, w tym pracowników Działu Pomocy
Środowiskowej, mające na celu zapoznanie z nowym schematem organizacyjnym
i poddanie go analizie.
3)

Zadania związane z organizowaniem rodzinnej pieczy zastępczej.
Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym zakresie należy m.in.:
- finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu Miasta w rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- finansowanie pomocy przyznawanej usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej,
- opracowywanie porozumień w sprawie umieszczania i ponoszenia wydatków na utrzymanie
dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
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- prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem wynagrodzeń dla rodzin zastępczych
zawodowych, rodzin pomocowych oraz osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi
i przy pracach gospodarskich,
- prowadzenie

postępowań

administracyjnych

związanych

z

odpłatnością

rodziców

biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
W zakresie rodzinnej pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także
zadania związane z pomocą niepieniężną, w tym w szczególności:
- prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- organizuje szkolenia dla kandydatów i rodzin zastępczych,
- dokonuje ocen rodzin zastępczych,
- dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej,
- zapewnia pomoc psychologiczną dla dzieci i rodziców zastępczych,
- wspiera usamodzielnianych wychowanków.
Dane liczbowe dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej:


rodziny zastępcze z terenu miasta Ruda Śląska otrzymujące świadczenia na dzieci:
Rodziny

Ilość rodzin

Ilość dzieci

zastępcze spokrewnione

143

199

zastępcze niezawodowe

65

83

zastępcze zawodowe

17

108

9

19

234

409

pomocowe
Razem:


rodziny zastępcze poza terenem Rudy Śląskiej otrzymujące świadczenia na dzieci:
Rodziny

Ilość rodzin

zastępcze spokrewnione

19

27

zastępcze niezawodowe

22

28

zastępcze zawodowe

10

18

51

73

Razem:


Ilość dzieci

wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, FP, pdof) dla zawodowych rodzin zastępczych,
rodzin pomocowych oraz osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach
gospodarskich:
Liczba świadczeń
Rodziny zastępcze zawodowe, rodziny pomocowe,
osoby do pomocy



336

Wydatki (w zł)
622 354,39

udzielone świadczenia dla rodzin zastępczych:
Liczba świadczeń
Rodziny na terenie Miasta Ruda Śląska:
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4 207

Wydatki (w zł)
3 200 521,91

Rodziny poza Miastem Ruda Śląska


819

917 733,33

usamodzielniani wychowankowie z rodzinnej pieczy zastępczej, którzy otrzymywali
świadczenia w 2020 roku – 55 osób.
Liczba świadczeń
Usamodzielniani wychowankowie z rodzinnej
pieczy zastępczej

4)

407

Wydatki (w zł)
250 346,52

dane liczbowe dotyczące instytucjonalnej pieczy zastępczej:
 placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez Miasto Ruda Śląska lub prowadzone
na zlecenie Miasta Ruda Śląska:
Liczba miejsc

Ilość dzieci
przebywających
w ciągu roku

Prowadzone przez Miasto Ruda Śląska:
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1

8

9

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2

8

9

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3

8

10

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych. W tym Centrum
znajduje się 5 placówek opiekuńczo-wych. oraz
Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie)

64

72

Łącznie:

88

100

Ośrodek Święta Elżbieta - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 1 typu socjalizacyjnego

12

13

Ośrodek Święta Elżbieta - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 2 typu socjalizacyjnego

12

13

Łącznie:

24

26

Razem:

112

126

Prowadzone na zlecenie Miasta Ruda Śląska

 placówki opiekuńczo-wychowawcze poza powiatem (dzieci umieszczone na podstawie
porozumień (umów cywilno-prawnych) zawieranych między powiatami):
Placówka

Ilość dzieci
przebywająca
w ciągu roku

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Mysłowicach

2

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie Góra Włodowska

2

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym

2

Dom Dziecka im. D. Savio w Sarnowie

2

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dąbrowa Górnicza

1

Regionalna Placówka opiekuńczo-Terapeutyczna Kazimiera Wielka

1
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Dom Dziecka Rybnik

1

Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu

1
Razem:

12

 środki wypłacane na instytucjonalną pieczę zastępczą:
Placówka

Ilość zleceń

Rodzinne Domy Dziecka (zryczałtowana kwota
na utrzymanie dziecka)

36

222 308,97

Ośrodek Święta Elżbieta - Placówka Opiekuńczo
- Wychowawcza Nr 1 typu socjalizacyjnego

12

496 800,00

Ośrodek Święta Elżbieta - Placówka Opiekuńczo
- Wychowawcza typu socjalizacyjnego

12

496 800,00

Placówki poza powiatem (porozumienia)

88

489 291,89

148

1 918 639,12

Razem:

5)

Wydatki

usamodzielniani wychowankowie z instytucjonalnej pieczy zastępczej, którzy otrzymywali
świadczenia w 2020 roku – 53 osoby:
Liczba
świadczeń
Usamodzielniani wychowankowie z instytucjonalnej
pieczy zastępczej

6)

317

Wydatki (w zł)
209 707,09

inne zadania:
 wydawanie decyzji administracyjnych:
Decyzje administracyjne
świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka rodzinie
zastępczej
dofinansowanie do wypoczynku dziecka

Ilość decyzji
219
6

koszty z potrzebami przyjmowania dziecka – jednorazowo

14

środki na utrzymanie lokalu dla rodziny zastępczej

40

pokrycie kosztów remontu dla rodziny zastępczej

1

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych
wychowanków

122

pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla usamodzielnianych
wychowanków

16

pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla usamodzielnianych
wychowanków

12

pomoc w formie uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych dla
usamodzielnianych wychowanków

19

ustalające opłatę za pobyt dzieci pieczy zastępczej dla rodziców
naturalnych

320

odstępujące od ustalenia za pobyt dzieci w pieczy zastępczej dla
rodziców naturalnych

206

185

inne (m.in.: umorzeniowe, zmieniające, uchylające)

1 073
Razem:

2 048

 realizacja dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty dla rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych:
- liczba złożonych wniosków: 138
- liczba wydanych decyzji: 584
- liczba udzielonych świadczeń: 4 359,
 realizacja Rządowego Programu: „Dobry Start” dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych
wychowanków z pieczy zastępczej:
- ilość złożonych wniosków: 337,
- liczba udzielonych świadczeń: 337,


porozumienia (umowy cywilno-prawne) zawarte między powiatami, dotyczące zwrotu
kosztów

utrzymania

dzieci

w

rodzinach

zastępczych

i

placówkach

opiekuńczo-

wychowawczych:
Porozumienia

Ilość

ilość porozumień dot. dzieci z Rudy Śląskiej umieszczonych
poza powiatem

92

ilość porozumień dot. dzieci umieszczonych na terenie Miasta

64

ilość aneksów do porozumień

5

- ilość wydanych skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych: 148,
- ilość wniosków dot. skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem:1,


umowy cywilno-prawne w roku sprawozdawczym:
Rodzaj umowy

Ilość

rodziny zastępcze, w tym:
- rodziny zawodowe

13

- rodziny zawodowe o funkcji pogotowia rodzinnego

4

- rodziny pomocowe

9

- osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach
gospodarskich

14

Łącznie:

40

umowy o prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

2

aneksy do umów

6
Razem:



liczba

przyjętych wniosków

i

stron (od rodziców

naturalnych,

48
usamodzielnianych

wychowanków oraz rodzin zastępczych): 1 947,


ubezpieczenia

zdrowotne

dla

dzieci

umieszczonych

wychowawczych:
-

liczba dzieci objętych ubezpieczeniem: 4,
186

w

placówkach

opiekuńczo-







-

liczba świadczeń: 33,

-

kwota świadczeń: 1 841,40 zł,

wynagrodzenie dla opiekuna prawnego:
-

liczba osób którym przyznano wynagrodzenie: 11,

-

kwota wypłaconych wynagrodzeń: 59 129,05 zł,

interwencyjny przewóz dzieci:
-

liczba przewozów: 37,

-

kwota: 5 118,54 zł,

ponadto:
-

współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Urzędem Miasta Ruda Śląska
przy Projekcie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii
COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, dotyczącym
dofinansowania zakupu komputerów i sprzętu audiowizualnego do realizowania zadań
edukacyjnych w trybie zdalnej szkoły oraz zakupu sprzętu ochrony osobistej i środków
dezynfekcyjnych. W ramach powyższego projektu objęto wsparciem 204 podmioty (740
osób), w tym: 194 rodziny zastępcze i 10 placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Zakupiono 180 szt. sprzętu komputerowego, 1 szt. sprzętu audiowizualnego, 9 360 szt.
maseczek ochronnych, 41 100 szt. jednorazowych rękawiczek oraz 1 210 litrów płynu
dezynfekcyjnego,



przekazywanie informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ramach ustawy o Polskim
Bonie Turystycznym, o osobach i dzieciach z pieczy zastępczej uprawnionych do wsparcia
w ramach ww. ustawy. W 2020 roku przekazano informację o 395 osobach i dzieciach z pieczy
zastępczej uprawnionych do Polskiego Bonu Turystycznego,



działania w zakresie pieczy zastępczej - pomoc niepieniężna:
- okresowe oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
niezawodowych i zawodowych: 500,
- ilość opracowanych/ modyfikowanych planów pomocy dziecku: 539,
- udział w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci w Rodzinnych Domach Dziecka
i Placówkach Socjalizacyjnych: 124,
- liczba konsultowanych ocen rodzin zastępczych: 87,
- liczba pism służących pozyskiwaniu informacji na temat sytuacji rodziców biologicznych
dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej: 681,
- liczba sprawozdań do sądu o sytuacji dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej: 512,
- liczba pism do sądu m.in. o zmianę zarządzeń opiekuńczych, uregulowanie sytuacji
prawnej, rozwiązanie rodziny zastępczej: 188,





monitorowanie sytuacji usamodzielnianego wychowanka w mieszkaniu chronionym: 198,
-

ilość Indywidualnych Programów Usamodzielnienia: 260,

-

ilość przesłanych zgodnie z właściwością miejscową programów usamodzielnienia: 29,

liczba wniosków o pomoc zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
dla usamodzielnianych wychowanków: 148,
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ilość przesłanych zgodnie z właściwością miejscową wniosków o pomoc: 18,



ilość opinii o rodzinach zastępczych dotyczących umieszczenia większej ilości dzieci,
dodatkowego zatrudnienia osób w rodzinach zastępczych, przekwalifikowania rodziny
zastępczej niezawodowej na rodzinę zastępczą zawodową: 55,



pozostałe pisma, zaświadczenia i adnotacje urzędowe: około 790,



ilość obsługiwanych widzeń rodzin naturalnych z rodzinami zastępczymi: 72 (okresowo
wstrzymana z powodu epidemii COVID – 19),



współpraca z rodzinami zastępczymi spoza powiatu,



współpraca z Ośrodkiem Adopcyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych,



koordynowanie planu pracy z rodziną naturalną,



opracowanie projektu kampanii społecznej na rzecz rozpowszechniania idei rodzicielstwa
zastępczego i wniosku o pozyskanie środków finansowych z Ernst & Young na ten cel,



organizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem POMOCNI projektu dla 2 usamodzielnianych
wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Miasta pn. „Praktyczny
Prezent”,



zorganizowanie „Kolędowania z rodzinami zastępczymi”: dla ok. 100 osób (z zachowaniem
obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych),



podjęcie przygotowania do organizacji corocznego Festynu Rodzin Zastępczych, jednak
z powodu epidemii COVID – 19 festyn nie odbył się,



poszukiwanie i pozyskiwanie rodzin zastępczych, prowadzenie naboru na Szkolenie Rodzin
Zastępczych, prowadzenie naboru na kandydatów na rodziców zastępczych w 17 parafiach w
Mieście,



badania kandydatów na rodziny zastępcze:
-

1 osoba zgłosiła swoją kandydaturę do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny
zastępczej.

Koordynator

odbył

wizytę

domową

i

sporządził

opinie,

diagnoza

psychologiczna jest w toku,
-

1 małżeństwo zgłosiło swoją kandydaturę na rodzinę zaprzyjaźnioną – koordynator odbył
2 wizyty domowe u kandydatów i sporządził opinię. Przeprowadzono diagnozę i
sporządzono opinię psychologiczną. Odbyła się komisja kwalifikacyjna, która pozytywnie
zaopiniowała kandydatów na rodzinę zaprzyjaźnioną,



w zakresie opiniowania kandydatów na rodziny zastępcze z zalecenia sądu koordynatorzy
rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzili 40 konsultacji osobistych i 112 telefonicznych z
kandydatami. Przeprowadzono diagnozę psychologiczną 38 rodzin (47 osób) pod kątem oceny
ich

motywacji

i

predyspozycji

wychowawczych.

Sporządzono

dla

sądu

49

opinii

koordynatorskich i psychologicznych o kandydatach,


psycholodzy

przeprowadzili również rebadania

13 rodzin zastępczych zawodowych

i niezawodowych (22 osoby) oraz 5 konsultacji z kandydatami na opiekunów w zawodowych
rodzinach zastępczych. Łącznie sporządzono 18 opinii z powyższych działań,


koordynatorzy pieczy zastępczej:
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- przeprowadzono 446 konsultacji osobistych i 3 520 konsultacji telefonicznych z klientami,
- odbyły się 982 wizyty pracowników w środowisku,


specjaliści pracy socjalnej:
- przeprowadzono 382 konsultacje osobiste i 718 telefonicznych z klientami,
- zrealizowano 329 wizyt w środowisku,
- przeprowadzono 54 wywiady środowiskowe z usamodzielnianymi wychowankami,
przesłano zgodnie z właściwością miejscową 18 wywiadów, skierowano do mieszkania
chronionego 14 osób (w tym 6 kobiet i 8 mężczyzn) oraz monitorowano ich funkcjonowanie,



psycholodzy:
- kontakt z psychologami podjęły 144 osoby, w tym: 40 rodzin (88 osób) i 56 osób
indywidualnych. Udzielono 760 usług psychologicznych,



działania interwencyjne:
pracownicy uczestniczyli w 24 interwencjach obejmujących:
- zabezpieczenie dziecka w pieczy zastępczej (4 zabezpieczonych dzieci),
- realizację postanowień Sądu Rejonowego o zabezpieczeniu dzieci (20 zabezpieczonych
dzieci). Ponadto 54 razy koordynowano działania interwencyjne,



konsultacje interdyscyplinarne:
- przeprowadzono 3 534 konsultacje osobiste i telefoniczne m.in. z pracownikami Sądu
Rejonowego, placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek służby zdrowia i placówek
oświatowych,



prowadzenie różnego typu grup:
- Szkolenie Rodzin Zastępczych, powadzone przez psychologa Działu Pieczy Zastępczej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, planowany czas trwania:
28.02.2020 – 05.06.2020 - szkolenie zawieszono z powodu epidemii COVID – 19
i kontynuowano w dwóch mniejszych podgrupach w okresie 16.09.2020 r. – 27.11.2020 r.
Odbyło się 13 spotkań, w których uczestniczyło 19 osób, w tym 3 małżeństwa i 1 kandydat
na rodzinę zastępczą 1. Szkolenie ukończyło 15 osób, w tym 2 małżeństwa,
- Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych „Cafe RZ”, prowadzona przez psychologa Działu
Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Odbyły się 4
spotkania, w których uczestniczyła 1 osoba,
- Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, czas trwania: 02.12.2019 r. – 24.02.2020 r., w I
półroczu 2020 r. odbyło się 6 spotkań (ogółem 10), liczba uczestników: 8, ukończyło 5.
Z uwagi na epidemię COVID – 19 edycja 2020/2021 nie była organizowana,



działania na rzecz dzieci z problemem FAS:
- liczba wywiadów z opiekunami dzieci: 3,
- liczba badanych dzieci: 1,
- ilość diagnoz neurorozwojowych: 1,
- ilość indywidualnych programów neurostymulacji: 1,
- liczba wydanych opinii: 3,
- liczba przeprowadzonych instruktaży do programów neurostymulacji: 3,
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- praca koncepcyjna na temat FAS – przygotowywanie materiałów do pracy z dziećmi,
studiowanie specjalistycznej literatury z zakresu tematyki FAS, analiza dokumentacji
medycznej, psychologicznej i pedagogicznej badanych dzieci.


Rozliczono dotację za 2019 r. dot. resortowego „Programu asystent rodziny i koordyantor
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” w wysokości 134 408,00 zł. „Program asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020” nie został ogłoszony.

7)

Bezrobocie.
Wśród realizowanych przez Miasto zadań z zakresu pomocy społecznej należy również wymienić
zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, związane z bezrobociem,
bezdomnością, a także zapobieganiem wykluczeniu społecznemu z innych przyczyn. Wymienione
problemy społeczne bardzo często występują w połączeniu ze sobą i rzeczywiste efekty pracy
socjalnej może dać jedynie skuteczna oferta pomocy na kilku płaszczyznach pomocy,
m.in. zawodowej, mieszkaniowej oraz zdrowotnej. Podejmowane zadania są odpowiedzią
na problemy i potrzeby klientów oraz pozostałych mieszkańców Rudy Śląskiej:
a)

zorganizowano i przeprowadzono zajęcia z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej
klientów pomocy społecznej. Łącznie zorganizowano 1 grupę zajęciową, dla 6 osób w ramach
„Warsztatu edykacyjno – rozwojowego dla osób bezrobotnych”. Uczestnicy uzyskali wiedzę
obejmującą m.in. aktywne metody samodzielnego poszukiwania zatrudnienia oraz podstawy
komunikacji interpersonalnej przygotowującej do kontaktu z pracodawcą. Ilość osób na
zajęciach została ograniczona z uwagi na pandemię. Z tego samego powodu działalność
Klubu Integracji Społecznej była częściowo zawieszona, w związku z tym nie było możliwości
zorganizowania zajęć dla większej ilości grup,

b)

z poradnictwa indywidualnego o charakterze zawodowym skorzystały 95 osób. Udzielono 179
porad (w tym wydano 109 oferty pracy). Z uwagi na zagrożenie epidemiczne liczba
przyjętych osób była ograniczona. 13 osób podjęło pracę,

c)

realizowano prace społecznie użyteczne, które są formą aktywizacji bezrobotnych klientów
pomocy społecznej, dzięki której mogą przygotować się do skutecznego poszukiwania pracy,
aktywności zawodowej, kształcić nawyki i dyscyplinę pracowniczą. Ponadto prace społecznie
użyteczne mają przyczynić się do zmiany wizerunku osoby bezrobotnej i wzmocnienia
odpowiedzialności społecznej, a także dać możliwość aktywności osobom, które z różnych
przyczyn nie mogą podjąć pracy na otwartym rynku pracy;
 w ramach tego programu w 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował
67 miejscami od II/2020 do XII/2020. Do prac społecznie użytecznych zaproponowano 124
osoby, gdzie prace podjęło 60 osób, W ramach prac społecznie użytecznych wykonano:
- we współpracy z Referatem Dzielnicowych Straży Miejskiej sprzątanie mniejszych
terenów miejskich (18 działek), co daje 21 720 litrów odpadów, przedmioty
wielkogabarytowe oraz odpady roślinne,
- prace remontowe w Sekcji Pracowników Socjalnych Ruda 1,
- prace remontowe mieszkania niepełnosprawnej klientki,
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- prace porządkowe - współpraca z MPGM TBS Sp. z o.o.: Park przy ul. Hallera, Park
Dworski Góra Antonia,
- prace porządkowe na terenie Komendy Miejskiej Policji,
- prace remontowe w pomieszczeniach PAL w Rudzie,
- prace remontowo porządkowe na terenie DPS Św. Elżbieta,
- prace remontowe w Dziale Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi MOPS,
- prace remontowe w Dziale Finansowo – Księgowym MOPS,
- prace porządkowe w SP 23,
- prace porządkowe na terenie MOPS i mieszkań chronionych treningowych,
- prace remontowe - łazienka w mieszkaniu chronionym treningowym,
- prace remontowe mieszkanie chronione treningowe ul. Piernikarczyka 6/102,
- prace remontowe mieszkanie chronione treningowe Piernikarczyka 6/9,
- prace remontowe mieszkanie chronione wspierane Matejki 9,
- prace remontowe mieszkanie chronione treningowe ul. Ks. Niedzieli 53/3.
Zdecydowana większość uczestników programu prac społecznie użytecznych, poprzez
wykonywanie

zadań

w

ramach

obowiązków

pracowniczych,

poprawiła

swoje

funkcjonowanie. Poprawie uległa dyscyplina pracownicza. Istotnym elementem programu
jest możliwość uzyskania przez osoby bierne zawodowo dodatkowego dochodu. Prace
społecznie użyteczne stanowią zarówno narzędzie aktywizujące osoby bezrobotne, jak i
narzędzie szeroko rozumianej pracy socjalnej, dzięki któremu można pomóc osobie w
trudnej sytuacji życiowej spowodowanej brakiem pracy, ale również dają możliwość
zweryfikowana autentyczności deklaracji chęci podjęcia zatrudnienia. Ponadto realizacja
prac społecznie użytecznych pozwala na zauważenie u klienta innych problemów, które
do tej pory nie były zdiagnozowane, np. przemoc czy problem alkoholowy. Dzięki tej
formie pracy umożliwiono aktywizację osobom, które z różnych przyczyn nie mogły podjąć
zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Niniejszy program jest często jedyną szansą na aktywizację zawodową osób długotrwale
bezrobotnych w wieku 50+, bezdomnych, uzależnionych po leczeniu odwykowym oraz
matek samotnie wychowujących małe dzieci. Program prac społecznie użytecznych jest
często pierwszym etapem poprzedzającym powrót klienta do zatrudnienia w ramach
otwartego rynku pracy. Ponadto praca na rzecz Miasta spowodowała wzrost poczucia
odpowiedzialności społecznej za wspólne dobro i poprawę wizerunku osoby bezrobotnego
klienta pomocy społecznej.
8)

Bezdomność.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, prowadzone są działania pomocowe, zmierzające
do usamodzielnienia osób bezdomnych. Wsparciem obejmowane są osoby bezdomne
przebywające na terenie Miasta oraz takie, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadają
na terenie Rudy Śląskiej. W ramach podejmowanych czynności pracownicy socjalni kierowali
takie osoby do całodobowego schroniska (zgodnie z podpisaną umową), do Domu Samotnej Matki
(zgodnie z podpisaną umową), prowadzili pracę socjalną z osobami przebywającymi
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w Noclegowniach Miejskich w Rudzie Śląskiej, a także z bezdomnymi, którzy przebywają w innych
miejscach na terenie Miasta. Ponadto pracownicy socjalni współpracowali z Ośrodkami Pomocy
Społecznej na terenie całego kraju w zakresie pomocy osobom bezdomnym, zgodnie z ich
ostatnim miejscem stałego zameldowania.
a)

prowadzenie pracy socjalnej z bezdomnymi mężczyznami i kobietami. Działania były
podejmowane w oparciu o uzgodnienia lub kontrakt socjalny. Dotyczyły 119 bezdomnych
mężczyzn i 30 kobiet wraz z 31 dziećmi:
- 12 osób podjęło zatrudnienie na ogólnym rynku pracy,
- 34 osoby zostały skierowane na leczenie odwykowe,

b)

motywowanie osób bezdomnych do zmiany swojej trudnej sytuacji życiowej poprzez
prowadzenie codziennych spotkań społeczności mieszkańców Noclegowni Miejskich w Rudzie
Śląskiej. Łącznie odbyło się 46 spotkań w ramach grupy o charakterze profilaktyczno –
edukacyjnym oraz wspierającym,

c)

w sezonie zimowym 2020/2021 zawieszono wieczorne patrole pracowników socjalnych
ze Strażą Miejską z uwagi na zagrożenie epidemiczne, jednak pracownicy MOPS w godzinach
swojej pracy na bieżąco monitorowali miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne
motywując je do skorzystania z noclegowni, z pomocy społecznej i proponując ciepłe
napoje,

d)

przeprowadzenie 21 wywiadów środowiskowych u osób nieubezpieczonych dla potrzeb
Urzędu Miasta.

9)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy
realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie
otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Działania wobec dłużników alimentacyjnych
podejmuje organ właściwy dłużnika (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego), na wniosek organu właściwego
wierzyciela (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania osoby uprawnionej).
W roku 2020, w dalszym ciągu z uwagi na zmianę przepisów dotyczących przestępstwa nie
alimentacji, stypizowanego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, zgodnie
z którym ustawodawca w opisach znamion przestępstwa odszedł od kryterium uporczywości
w wykonywaniu obowiązku alimentacji na rzecz nowego kryterium opartego na zaległości
w wysokości trzech świadczeń okresowych oraz w oparciu o dyspozycję art.304 Kodeksu
postępowania karnego;
a)

kierowano zawiadomienia do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
przez dłużników alimentacyjnych. Wystosowano 492 zawiadomienia,

b)

w ramach prowadzonych postępowań organy ścigania dokonują zapytań, co z kolei pociąga
za sobą konieczność wydawania zaświadczeń potwierdzających żądane w zapytaniach
okoliczności. W 2020 roku wydano 1 278 takich zaświadczeń,
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c)

Oprócz zawiadomień o popełnieniu przestępstwa MOPS kieruje, zgodnie z przepisami ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wnioski o ściganie popełniających
przestępstwo niealimentacji, których w 2020 roku wystosowano 45,

d)

wzrosła liczba dłużników alimentacyjnych przekazanych do biura informacji gospodarczej
(BIG). W roku 2020 zgłoszono do biur średniomiesięcznie 2 176 dłużników (dla porównania
w 2015 roku zgłoszono do biur średniomiesięcznie 1 490 dłużników, podczas gdy w 2016 1 740 dłużników, a w 2017 roku - 2 006, natomiast w 2018 roku - 2 113 a w 2019 roku 2 176).
W 2020 roku utrzymywano kontakt ze wszystkimi biurami informacji gospodarczej (6 biur),
przekazując informację o zobowiązaniach dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń
za okres dłuższy niż 6 miesięcy. W 2020 roku nawiązano kontakt z kolejnym biurem
informacji gospodarczej BISNODE S.A. otrzymano dostęp do bazy i rozpoczęto przekazywanie
informacji gospodarczych zgodnie z przepisami ustawy,

e)

w 2020 roku zmniejszyła się liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
która wyniosła 11 283 świadczenia. W 2019 roku liczba wypłaconych świadczeń wynosiła
12 101. Wspomniana okoliczność przełożyła się na zmniejszenie kwoty wydatków na wypłatę
świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 2020 roku wydatek z tytułu wypłaty świadczeń
wyniósł 4 248 389 złotych, podczas gdy w 2019 roku wynosił 4 491 155 złotych.
Dane liczbowe dotyczące funduszu alimentacyjnego w okresie od 1 stycznia 2020 roku
do 31 grudnia 2020 roku:
- ilość

rodzin

korzystających

ze

świadczeń

z

funduszu

alimentacyjnego

(średniomiesięcznie): 576,
- ilość decyzji wydanych w sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 1 068,
- ilość korespondencji w sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 8 950,
- ilość świadczeń: 11 283 (wypłacono łącznie: 4 248 389 zł),
- egzekucja nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną
kwotę: 18 893 zł,
- wysokość umorzonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych
na łączną kwotę: 2 800 zł,
- ilość decyzji wydanych w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego: 55,
- liczba decyzji rozkładających na raty ustaloną kwotę nienależnie pobranych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego: 6,
- liczba decyzji umarzających ustaloną kwotę nienależnie pobranych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego: 4,
- liczba decyzji umarzających ustaloną kwotę nienależnie pobranych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego: 2,
f)

dłużnicy alimentacyjni:
 liczba dłużników w gminie (średniomiesięcznie): 1 550,
 kwota wyegzekwowanych należności: 1 648 484,74 zł w tym:
- budżet państwa: 1 318 179,69 zł,
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- gmina wierzyciela: 330 305,05 zł.
 działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych:
- wszczęcia postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego
się od zobowiązań alimentacyjnych: 144,
- ilość decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych: 51,
- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję
zasądzonych świadczeń alimentacyjnych: 550,
- informacje o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, przekazane
do Powiatowego Urzędu Pracy: 6,
- aktualizacja

informacji

gospodarczych

przekazywanych

do

biura

informacji

gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego - średnio 2 251 informacji
gospodarczych miesięcznie,
- liczba spraw skierowanych do Prokuratury Rejonowej (wnioski o ściganie na zasadzie
art. 209 Kodeksu karnego): 45,
- liczba spraw skierowanych do Prezydenta Miasta (wnioski o zatrzymanie prawa
jazdy):8,
- kierowanie

wniosków

do

komorników

sądowych

w

przedmiocie

wszczęcia

postępowania egzekucyjnego lub przyłączenia się do już prowadzonego postępowania
egzekucyjnego: 642,
- sporządzenie odpowiedzi na zapytania instytucji dotyczące prowadzonych spraw
z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: 1 278.
10) W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu „Ruda Śląska
– nowa szansa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja,
Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym – projekty OPS i PCPR. Okres realizacji projektu (wydłużony z uwagi na pandemię
COVID-19): 1.04.2018 r. - 31.07.2020 r. W ramach projektu:


w 2020 r. wydatkowano 107 643,15 zł. Łącznie, projekt o wartości 943 803,61 zł rozliczono
na poziomie 767 969,76 zł (2018: 319 615,58 zł, 2019: 340 711,03 zł, 2020: 107 643,15 zł),
w tym 115 195,47 zł wkładu własnego (2018: 47 504,05 zł, 2019: 67 691,42 zł),



w ramach projektu łącznie podpisano 83 kontrakty socjalne z osobami bezrobotnymi
/biernymi zawodowo (2018: 63 osoby i 2019: 20 osób).



w 2020 r. zaplanowano realizację ostatniej formy wsparcia, ale z uwagi na pandemię
COVID-19 odbyła się w terminie późniejszym niż planowano, a okres realizacji projektu
za zgodą Instytucji Zarządzającej został wydłużony do 31.07.2020 r. W wyniku realizacji
projektu „Ruda Śląska – nowa szansa”:
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
w programie - 83 osoby (57 kobiet; 26 mężczyzn),
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- liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 6 osób (3 kobiety;
3 mężczyzn),
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu – 22 osoby (14 kobiet; 8 mężczyzn),
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy
- po opuszczeniu programu – 20 (11 kobiet; 9 mężczyzn),
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących
- po opuszczeniu programu – 25 (20 kobiet; 5 mężczyzn),
- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 12 osób
(10 kobiet; 2 mężczyzn).
11) W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji trzech nowych projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską, tj.:
 „Ruda Śląska - nowa jakość pracy socjalnej” projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna. Okres realizacji
projektu: 1.01.2020 r. - 30.11.2021 r. Wartość projektu wynosi: 711 040,00 zł i nie wymaga
wkładu własnego. W 2020 r. wydatkowano 218 656,23 zł;
- do projektu przystąpiło 117 pracowników tut. Ośrodka (105 kobiet, 12 mężczyzn). Celem
głównym projektu jest wdrożenie w MOPS nowego schematu organizacyjnego, zgodnie
z art. 110a ustawy o pomocy społecznej i wprowadzanie rozwiązań modelowych
oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń poprzez wyodrębnienie w strukturze Ośrodka:
stanowisk ds. pierwszego kontaktu, zespołu ds. pracy socjalnej w zakresie pracy socjalnej,
zespołu ds. usług oraz zespołu ds. świadczeń w zakresie prowadzenia postępowań
administracyjnych w sprawie świadczeń,
- w ramach projektu odbyły się wykłady eksperckie na temat planowanych zmian
organizacyjnych, szkolenia grupowe z zakresu zapoznania z założenia minowego modelu
rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń i usług, a także konsultacje z ekspertem dla
kadry zarządzającej oraz spotkania informacyjne z ekspertem dla uczestników projektu,
- dla potrzeb projektu zatrudniono 2 pracowników socjalnych. W zakresie realizowanego
projektu Beneficjent został poddany kontroli na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy
i Technologii, w efekcie której w dniu 22 października 2020 r. odbyła się wizyta
monitoringowa nr 103/K/19-20/WM(DWF.224.2020), natomiast w terminie 2-4 listopada
2020 r. odbyła się kontrola planowa nr 103/K/19-20/p (dwf.194.2020). Nie stwierdzono
nieprawidłowości,
 „Ruda Śląska dla rodzin” projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne,
Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój
usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny RPO WSL 2014-2020. Umowa
195

podpisana dnia 23.04.2020 r. Okres realizacji projektu: 1.06.2020 r. - 31.05. 2022 r. Wartość
projektu wynosi: 1 312 674,40 zł, w tym 7% wkładu własnego (91 887,21 zł). W efekcie
realizowanych działań w 2020 r. wydatkowano 156 327,88 zł, w tym 27 953 zł wkładu
własnego;
- projekt adresowany jest do 64 rodzin wieloproblemowych i zakłada rozwój usług
społecznych świadczonych w tut. Ośrodku poprzez zaangażowanie 3 nowo zatrudnionych
asystentów rodzin, 2 psychologów, pedagoga i logopedę,
- w 2020 r. podpisano 46 kontraktów socjalnych (36 kobiet, 10 mężczyzn), a ich realizację
nadzorowało dwóch pracowników socjalnych (finansowanych ze środków MOPS). Realizację
projektu w znacznym stopniu utrudniała rozprzestrzeniająca się pandemia COVID - 19,
w efekcie której zaplanowane w projekcie warsztaty oraz integracyjne działania
środowiskowe zostały przesunięte na termin późniejszy,
 „Ruda Śląska – koPALnia możliwości” projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie
społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 programy aktywnej integracji
osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Umowę podpisano 31 grudnia
2020 r. Okres realizacji projektu: 1.01.2020 r. - 31.12.2022 r. Wartość projektu wynosi: 2 720
326,28 zł, w tym 15% wkład własny (408 048,95 zł). W 2020 r. wydatkowano 444 817,99 zł, w
tym 69 055,63 zł wkładu własnego;
- w ramach projektu podjęto realizację trzech programów aktywności lokalnej PAL,
tj. kontynuację PAL na osiedlu Kaufhaus, nowego PAL w dzielnicy Ruda oraz nowego PAL
dla osób z problemem bezradności opiekuńczo - wychowawczej. Dotychczas projekt
realizowany był częściowo ze względu na rozprzestrzeniającą się pandemię COVID - 19 oraz
konieczność zaangażowania środków własnych (do czasu otrzymania I transzy dotacji):
- w ramach PAL dla osób bezradnych ws. opiekuńczo – wychowawczych kontrakty socjalne
podpisało 28 osób (13 kobiet, 5 mężczyzn). Rodziny objęte były intensywną pracą socjalną
oraz usługami asystentów rodzin, a ich przedstawicielki dodatkowo brały udział w grupach
samopomocowych,
- kontrakty socjalne podpisało 31 uczestników/czek PAL na osiedlu Kaufhaus (27 kobiet,
4 mężczyzn) oraz 34 osoby w dzielnicy Ruda (32 kobiety, 2 mężczyzn). Uczestnicy przez
cały rok objęci byli pracą socjalną oraz uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach
świetlicowych z animatorami lokalnymi (średnio 2 razy w tygodniu), w wyjściu do instytucji
kultury oraz w wyjazdach edukacyjno – integracyjnych (Ogród Botaniczny w Mikołowie
Bujakowie, Park Krajobrazowy i Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach, Zespół
Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie, Jezioro w Tychach Paprocanach).
12) W ramach animacji lokalnej:
- zorganizowano szósty sezon amatorskiej ligi piłki nożnej dla młodzieży Asfalciok Liga Fusbal
na Kaufhausie wraz z finałowym Turniejem o Puchar Dyrektora MOPS oraz siódmy Turniej
Mikołajkowy,
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- przygotowano wydarzenie plenerowe Odpust u Alberta,
- prowadzono zajęcia ogrodowe w ogródkach społecznych prowadzonych przy świetlicach,
- zapewniono kontynuację darmowych usług punktu pralniczego i łaźni na Osiedlu Kaufhaus,
- kontynuowano
z

współpracę

mieszkańcami,

z

duszpasterzem

organizowania

nabożeństw

osiedla
w

Kaufhaus

świetlicy,

w

zakresie

wyjazdów

spotkań

edukacyjno-

integracyjnych czy wigilii.
13) Ponadto w ramach realizowanych projektów:
- 11 rodzin otrzymało przydział mieszkania socjalnego wyremontowanego w ramach projektu
ZIT „Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne w Rudzie Śląskiej –
etap I i II”, współfinansowanego z EFRR w ramach 10.2.1. RPO WSL Rozwój mieszkalnictwa
socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.
14) W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
podjął następujące działania:
a)

przyjęto, rejestrowano i prowadzono ewidencję Niebieskich Kart: „Niebieska Karta
- formularz A” wszczynający procedurę – 171, kolejny druk „Niebieska Karta – formularz A”
– 25, „Niebieska Karta – formularz C” – 57, „Niebieska Karta – formularz D” – 44,

b)

przygotowano:
- zaproszenia dla poszczególnych członków Grup Roboczych, na pierwsze spotkanie Grupy,
a w razie potrzeby na kolejne spotkania Grupy – 1 014,
- wezwania na spotkanie Grupy Roboczej oraz wysyłanie ich do osób, wobec których
istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie - 180,
- zaproszenia na spotkania Grupy Roboczej dla osób, co do których istnieje podejrzenie,
że są dotknięte przemocą w rodzinie – 158,
- informacje do koordynatorów dotyczące zmiany składów poszczególnych Grup Roboczych
– 169,
- informacje do członków Grup o zakończeniu uczestnictwa w działaniach Grupy Roboczej
– 112,
- informacje dla poszczególnych członków Grup Roboczych o zakończeniu procedury
„Niebieskie Karty” – 994,
- informacje do koordynatorów poszczególnych Grup Roboczych (w związku z wnioskiem
o zakończenie działań) zawierających wskazówki Zespołu Interdyscyplinarnego,
co do kontynuowania działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” – 1,
- inne pisma, dotyczące prac Grup Roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego – 226.

c)

przekazano do organów ścigania 55 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

d)

współpracowano z instytucjami realizującymi procedurę Niebieskie Karty w sprawach
dotyczących gromadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem tej procedury,

e)

prowadzono

kalendarz

posiedzeń

Zespołu

oraz

organizowano

spotkania

Zespołu

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym: przygotowywano
zaproszenia dla członków Zespołu - 25, przygotowywano dokumentację na spotkanie
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Zespołu,

protokołowano

na

spotkaniach

Zespołu,

przygotowano

projekty

uchwał

podejmowanych przez Zespół – 245.
15) W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował 11 zadań publicznych (we współpracy
z organizacjami pozarządowymi):
- udzielanie schronienia osobom bezdomnym (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda
Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych,
- zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży osobom z terenu Miasta Ruda Śląska”,
- prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci
pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Placówka socjalizacyjna nr 1,
- prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci
pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Placówka socjalizacyjna nr 2,
- prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
- prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych,
- prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku,
- prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
- prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowego Domu
Samopomocy w dzielnicy Ruda,
- prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowego Domu
Samopomocy w dzielnicy Halemba, zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia

– osobom

niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia.
Rozdział 7
Ochrona zdrowia
W ramach posiadanych środków finansowych, Miasto realizuje zadania z zakresu promocji
zdrowia, profilaktyki uzależnień czy też spraw społecznych, zlecając je w otwartych konkursach ofert
lub poprzez udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym, zgodnie z art. 13 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2020 r. w zakresie profilaktyki promocji zdrowia
nie ogłoszono konkursów z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii. W związku z tym,
organizacjom pozarządowym zaproponowano zgłaszanie ofert do tzw. „małych grantów”. Projekty
w ramach grantów na kwotę 74 000,00 zł. zrealizowało 15 organizacji pozarządowych.
Jednym z programów z zakresu ochrony zdrowia, w które włącza się miasto Ruda Śląska, jest
program wczesnego wykrywania raka piersi. Realizowany jest on przez oddziały Narodowego Funduszu
Zdrowia. Mammobusy zlokalizowane na placu Jana Pawła II, umożliwiły mieszkańcom wykonanie
bezpłatnej mammografii w ramach programu.
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Od 1 czerwca 2016 r. w mieście realizowany jest Program Rudzka Karta Seniora 60+. Głównym
celem programu jest aktywizacja seniorów w życiu społecznym, poprzez oferowanie im specjalnych
usług i ulg w dziedzinie zdrowia, kultury, rekreacji, edukacji, itp. Partnerów współpracujących
w ramach programu i oferujących zniżki w 2020 r., z terenu całej Polski było 120. W 2020 r. wydano
120 bezpłatnych kart, które wydawane są bezterminowo na podstawie dowodu osobistego, dla
każdego mieszkańca Miasta, który ukończył 60 rok życia.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla miasta Ruda Śląska w roku 2020, określił lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz
minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z używania alkoholu i narkotyków.
Program jest kontynuacją zadań z lat poprzednich. W roku 2020 Program określił zadania własne
gminy, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W Programie ujęte zostały cele strategiczne i szczegółowe.
Działania obejmowały w szczególności:
- rozwijanie istniejącego systemu pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i narkotykowym,
- zmniejszenie

szkód

ekonomicznych,

społecznych

i

psychologicznych,

spowodowanych

uzależnieniem,
- ograniczenie populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie napoje alkoholowe,
- ograniczenie picia alkoholu lub używania środków psychoaktywnych,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych
i zagrożonych uzależnieniem,
- zwiększenie efektywności oddziaływań profilaktycznych,
- polepszenie jakości współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami pożytku publicznego oraz
innymi podmiotami,
- monitorowanie efektów pracy profilaktyczno - terapeutycznej.
Adresatami Programu byli: dzieci, młodzież, osoby dorosłe z grup ryzyka, osoby nadużywające
alkoholu, osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków oraz członkowie ich rodzin, osoby zagrożone
uzależnieniami behawioralnymi, specjaliści pracujący z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
kadra pedagogiczna, m. in. nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy służby zdrowia, osoby
współuzależnione,

środowiska

abstynenckie,

jednostki

zajmujące

się

pracą

z

rodzinami

dysfunkcyjnymi, w których występowały problemy związane z uzależnieniami.
Program był realizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Wydział Oświaty Urzędu Miasta, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówki opiekuńczo- wychowawcze i Placówki
wsparcia dziennego. W realizację programy włączył się również Zespół interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także: Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Sąd
Rejonowy, Izba Wytrzeźwień, Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej oraz organizacje
pozarządowe.
W roku 2020 w ramach realizacji Miejskiego Programu, specjalistyczną pomocą z zakresu
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii służyli pracownicy Poradni PsychologicznoPedagogicznej, Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie, Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
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„Zdrowe Życie”, samopomocowe Grupy Wsparcia typu: AA, Al.-Alanon, Al.-ALTEEN, DDA i pedagodzy
szkolni wyspecjalizowani w zakresie profilaktyki uzależnień.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w roku 2020 stanowi spis zadań, będących zadaniami własnymi gminy. Program na rok
2020 dostarczył także informacji na temat dostępności napojów alkoholowych w mieście oraz wskazał
liczbę punktów gastronomicznych i punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych.
W obszarze tych zagadnień społecznych, które były realizowane przez cały rok, a kierowane były
do wszystkich mieszkańców naszego miasta, znalazły się w szczególności działania mające zwiększyć
dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz
członków ich rodzin.
Rodzinom, w których występują problemy alkoholowe udzielano pomocy psychologicznej
i prawnej, w szczególności w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie. Prowadzona była również
profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Organizowane były
pozalekcyjne zajęcia sportowe, a także działania na rzecz dożywiania dzieci, które uczestniczyły
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. Wspomagana
była działalność instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, które służyły pomocą
w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz uzależnień behawioralnych. W każdym
z tych obszarów pomocy program w roku 2020 wykazał instytucje, które w ramach swoich działań
podejmowały się zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej czy też innych uzależnień.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2020 w swej treści zawierał wykaz programów, realizowanych w ramach otwartych
konkursów ofert. Wśród programów realizowanych w roku 2020 znalazły się:
- działalność klubów młodzieżowych,
- pomoc ludziom uzależnionym.
Realizacja zadań Miejskiego Programu finansowana jest ze środków budżetu miasta,
pochodzących z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w ramach środków własnych instytucji oraz organizacji
pozarządowych.
W roku 2020, podobnie jak w latach poprzednich, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii określał również zadania i zasady
wynagradzania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do zadań tej Komisji
w roku 2020 należało inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych Miasta, związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, współpraca z innymi instytucjami
zajmującymi się profilaktyką alkoholową oraz profilaktyką przemocy w rodzinie. Członkowie Komisji
brali

udział

w

pracach

grup

roboczych,

powołanych

przez

Zespół

Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, podejmowali czynności zmierzające do możliwości
orzekania o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego. Do zadań Komisji, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należało również opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń
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na sprzedaż alkoholu, w formie postanowienia o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży
z obowiązującymi uchwałami Rady Miasta Ruda Śląska. Członkowie Komisji przeprowadzali
interwencyjne kontrole przestrzegania zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także
na bieżąco pełnili dyżury w siedzibie Komisji, przyjmowali zgłoszenia związane z uzależnieniem
od alkoholu oraz przemocą w rodzinie, w tym realizowali zadania wynikające z procedury „Niebieskiej
Karty”.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii, który tworzony jest od lat 90-tych, charakteryzuje się wielopłaszczyznowym podejściem
do kwestii przeciwdziałania i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie miasta, a określone
w nim kierunki działań stanowią rozwinięcie i kontynuację działań podejmowanych w latach
poprzednich.
Program Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, to program realizowany w oparciu o ustawę o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi zawiera
w szczególności cele główne i szczegółowe programu, zasady współpracy, zakres podmiotowy, formy
współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji programu, sposób jego realizacji,
wysokość środków planowanych na realizację programu, sposób oceny realizacji programu, informacje
o sposobie tworzenia oraz przebiegu konsultacji, tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych, powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach, ogłaszanych przez
Miasto.
W roku 2020 współpraca miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, miała charakter finansowy i pozafinansowy.
Na poziom finansowania i realizacji zadań publicznych w roku 2020 miały wpływ zarówno trudności
związane z budżetem miasta, jak i konsekwencje wynikające z pandemii COVID-19.Z powodu
pandemii część zadań publicznych musiała ulec znaczącym korektom, a niektóre zadania, mimo
zawartych umów, nie mogły zostać zrealizowane.
1)

Współpraca pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi obejmowała w szczególności:
- obejmowanie patronatem honorowym Prezydenta Miasta Ruda Śląska przedsięwzięć
realizowanych przez organizacje pozarządowe,
- wsparcie merytoryczne organizacji i prowadzenie działalności doradczej, związanej
z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych,
- prowadzenie i aktualizację serwisu informacyjnego na stronie internetowej Urzędu Miasta,
- promowanie osiągnięć i działalności organizacji prowadzonej na rzecz mieszkańców oraz
informowanie o realizowanych przez nie projektach,
- podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje, służących wymianie doświadczeń
i promowaniu wolontariatu,
- konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego,
- tworzenie wspólnego zespołu o charakterze inicjatywnym i doradczym,
- udział przedstawicieli organizacji w pracach komisji konkursowych,
- udzielanie rekomendacji organizacjom współpracujących z Miastem,
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- promowanie w lokalnych mediach i za pośrednictwem Internetu akcji 1% dla rudzkich
organizacji pozarządowych.
2)

Współpraca finansowa polegała na zlecaniu organizacjom realizacji zadań publicznych,
należących do zadań własnych Miasta, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Zlecenia miały charakter wsparcia, czyli dofinansowania
realizacji zadania lub powierzenia realizacji zadania. Występowały one przede wszystkim
w ramach otwartych konkursów ofert. W 2020 r. zostało zrealizowanych 19 zadań publicznych
(we współpracy z organizacjami pozarządowymi) w zakresie zdrowia:
- „Prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży”
- „Działalność Klubów Młodzieżowych”
- „Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom”
- „Prowadzenie działalności profilaktycznej w roku 2020 r. w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87
w Rudzie Śląskiej”
- „Pielęgnowanie Rudzkiego Folkloru”
- „Pogotowie Rodzinne – Pomoc Rodzinom w Kryzysie”
- „Piknik rodzinny”
- „Wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka
chorób nowotworowych”
- „Wspieranie działań w zakresie honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców miasta Ruda
Śląska”
- „Dostarczenie urządzeń mobilnych do obsługi wizyt domowych u pacjentów hospicjum”
- „Zdrowie na duszy i ciele”
- „Rehabilitacja podstawowa i społeczna osób z wadą wzroku”
- „Krew – lek nie do zastąpienia”
- „Wspieranie honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska – zdrowy tryb
życia”
- „Pomoc strażaka dla dzieciaka”
- „Bieg po zdrowie”.

Rozdział 8
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta
1.

Podstawy prawne realizacji zadań w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Miasta.
Zadania gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej określają następujące akty prawne:

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, ustawa
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia
8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych,
noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach
202

popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw, ustawa z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Na samorządzie gminnym spoczywa szczególny obowiązek, ponieważ ten szczebel administracji
samorządowej w sposób wyłączny jest odpowiedzialny za zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty
lokalnej w zakresie mieszkalnictwa. Gmina zapewnia dach nad głową przede wszystkim osobom
najbardziej potrzebującym, tj. osobom o niskich dochodach, posiadającym wyrok do lokalu socjalnego
lub pomieszczenia tymczasowego, a także osobom bezdomnym, poprzez budowanie schronisk
i noclegowni. Gmina czyni zadość tym wymaganiom, utrzymując gminny zasób mieszkaniowy lub
pozyskując potrzebną liczbę lokali od innych właścicieli w ramach zawieranych umów. Zgodnie
z delegacją ustawową, w Rudzie Śląskiej obowiązuje program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Miasta Ruda Śląska, jak również podjęto m.in. uchwały w zakresie określenia zasad
wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska, sprzedaży na rzecz najemców w drodze
bezprzetargowej najmowanych lokali mieszkalnych.
Gminnym zasobem komunalnym, na podstawie zawartej w dniu 05 października 2012 r. umowy
wykonawczej,

zarządza

Miejskie

Przedsiębiorstwo

Gospodarki

Mieszkaniowej

Towarzystwo

Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (spółka ze 100% udziałem Miasta w kapitale zakładowym).
Celem umowy wykonawczej jest powierzenie przez Miasto MPGM TBS Sp. z o.o. czynności służących
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz określenie zasad wykonywania tych czynności
przez Spółkę w stosunku do nieruchomości:
 stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym miasta Ruda Śląska,
 o nieuregulowanym stanie prawnym, będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska,
 stanowiących własność osób fizycznych, będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska,
 garaży,
 nieruchomości gruntowych Miasta związanych z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych,
 lokali stanowiących własność Miasta, w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
 lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Miasto z przeznaczeniem na ich podnajem (jako lokale
socjalne).
Podział budynków zarządzanych przez MPGM TBS Sp. z o. o.
(stan na dzień 31.12.2020 r.):
Budynki:

2.

Ilość

stanowiące własność Gminy Ruda Śląska

346

stanowiące wspólnoty mieszkaniowe

324

stanowiące własność osób fizycznych

53

o nieuregulowanym stanie prawnym

10

Inwestycje, remonty i modernizacje, utrzymanie techniczne budynków.
Na podstawie oceny kondycji technicznej budynków, uwzględniając zgłoszone interwencje

lokatorów, jak również priorytety określone w Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Miasta Ruda Śląska, MPGM TBS Sp. z o.o. przedstawia propozycje planów remontów i napraw
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głównych. Przygotowanie zakresów rzeczowych planów remontów uwzględnia również wielkość
środków, które można w określonym czasie przeznaczyć na zadania remontowe. Corocznie plany
remontów zatwierdzane są do realizacji przez Prezydenta Miasta.
1)

W 2020 roku w ramach planu remontów i napraw głównych zrealizowano roboty na kwotę
560 521,86 zł:
 wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych wg listy oczekujących,
 przygotowanie lokali socjalnych do zasiedlenia.

2)

Na utrzymanie techniczne nieruchomości w 2020 roku z budżetu Miasta wydatkowano kwotę
2 865 679,76 zł.

3)

W 2020 roku Miasto podpisało umowy o dofinansowanie na realizację 16 niżej wymienionych
zadań, na łączną kwotę 9 378 003,72 zł (środki UE w ramach RPO WSL: 8 537 369,46 zł oraz
fundusz solidarnościowy GZM: 840 634,26 zł):
 Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bielszowickiej
112 w Rudzie Śląskiej – termomodernizacja wraz z uciepłownieniem - możliwe dofinansowanie
w kwocie 422 423,65 zł (wartość projektu: 521 969,00 zł),
 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cegielnianej 30 w Rudzie
Śląskiej - możliwe dofinansowanie w kwocie 288 718,12 zł (środki UE w ramach RPO WSL:
175 608,14 zł oraz fundusz solidarnościowy GZM: 113 109,98 zł),
 Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera 10
w Rudzie Śląskiej – termomodernizacja wraz z uciepłownieniem - możliwe dofinansowanie
w kwocie 336 709,22 zł (środki UE w ramach RPO WSL: 246 082,94 zł oraz fundusz
solidarnościowy GZM: 90 626,28 zł),
 Termomodernizacja budynków przy ul. Jankowskiego 6 i 8 w Rudzie Śląskiej - możliwe
dofinansowanie w kwocie 1 889 593,40 zł (środki UE w ramach RPO WSL: 1 304 897,64 zł oraz
fundusz solidarnościowy GZM: 584 695,76 zł),
 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kokota 127-129-131
w Rudzie Śląskiej - możliwe dofinansowanie w kwocie 571 157,93 zł (wartość projektu:
741 950,50 zł),
 Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kokota 149
w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepłownieniem - możliwe dofinansowanie
w kwocie 577 357,83 zł (wartość projektu: 679 244,50 zł),
 Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1
w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepłownieniem - możliwe dofinansowanie
w kwocie 382 516,87 zł (wartość projektu: 475 542,53 zł),
 Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Różyckiego 21 w Rudzie
Śląskiej - możliwe dofinansowanie w kwocie 194 601,05 zł (środki UE w ramach RPO WSL:
142 398,81 zł oraz fundusz solidarnościowy GZM: 52 202,24 zł),
 Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorek 49-51
-53-55-57 w Rudzie Śląskiej – termomodernizacja wraz z uciepłownieniem - możliwe
dofinansowanie w kwocie 383 284,01 zł (wartość projektu: 462 240,66 zł),
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 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 58
w Rudzie Śląskiej - możliwe dofinansowanie w kwocie 492 446,96 zł (środki UE w ramach RPO
WSL: 492 446,96 zł oraz umorzenie pożyczki WFOŚiGW: 61 500,00 zł),
 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 16A
w Rudzie Śląskiej - możliwe dofinansowanie w kwocie 413 990,99 zł (środki UE w ramach RPO
WSL: 370 412,99 zł, Budżet Państwa: 43 578,00 zł oraz umorzenie pożyczki WFOŚiGW:
16 518,31 zł),
 Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 52
w Rudzie Śląskiej - możliwe dofinansowanie w kwocie 550 925,92 zł (wartość projektu:
845 012,59 zł),
 Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gierałtowskiego
2 w Rudzie Śląskiej - możliwe dofinansowanie w kwocie 470 969,10 zł (wartość projektu:
754 550,78 zł),
 Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiej 39
-41 w Rudzie Śląskiej - możliwe dofinansowanie w kwocie 867 260,35 zł (wartość projektu:
1 280 359,01 zł),
 Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Chorzowskiej 9A
w Rudzie Śląskiej - możliwe dofinansowanie w kwocie 978 968,62 zł (wartość projektu:
1 151 727,79 zł),
 Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Damrota 5
w Rudzie Śląskiej - możliwe dofinansowanie w kwocie 557 079,70 zł (wartość projektu:
1 111 931,97 zł),
4)

W 2020 roku zostało realizowanych 10 zadań inwestycyjnych, dla których Miasto uzyskało
dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020
oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na łączną kwotę 4 070 389,22 zł:
 termomodernizacja budynku przy ul. Alojzego Jankowskiego 6 (1 889 593,40 zł),
 termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Ludomira Różyckiego 21
(194 601,05 zł),
 zabudowa pompy ciepła na budynku przy ul. Kaczmarka 38, możliwe dofinansowanie w kwocie
120 285,45 zł (środki UE w ramach RPO WSL: 105 363,45 zł oraz fundusz solidarnościowy GZM:
14 922,00 zł)
 termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 58
(492 446,96 zł),
 termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Strażackiej 16A
(413 990,99 zł),
 modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera 10
(336 709,22 zł),
 termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Cegielnianej 30
(288 718,12 zł),
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 wykonano zadanie pn. „Adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne”, etap
II - 11 lokali, (334 044,03 zł),
 rozpoczęto

realizację

zadania

pn.

”Budowa

instalacji

solarnej

na

budynku

przy ul. Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej” oraz „Modernizacja energetyczna budynku
wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie Śląskiej” z terminem
zakończenia w roku 2021.
5)

W 2020 roku złożono 5 wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej: IV. Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla poddziałania: 4.3.1.
Efektywność

energetyczna

i

odnawialne

źródła

energii

w

infrastrukturze

publicznej

i mieszkaniowej – ZIT na łączną kwotę: 2 838 634,92 zł, tj:
 Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 99
w Rudzie Śląskiej - możliwe dofinansowanie w kwocie 281 780,10 zł,
 Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bielszowickiej
114 w Rudzie Śląskiej - możliwe dofinansowanie w kwocie 568 756,05 zł,
 Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 10
w Rudzie Śląskiej - możliwe dofinansowanie w kwocie 472 188,85 zł,
 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Janasa 13
i Janasa 17 w Rudzie Śląskiej - możliwe dofinansowanie w kwocie 1 200 122,65 zł,
 Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kingi 68 w Rudzie
Śląskiej - możliwe dofinansowanie w kwocie 315 787,27 zł.
6)

W 2020 roku złożono 4 wnioski o dofinansowanie na projekty w ramach poddziałania
POIS.01.07.01

Wspieranie

efektywności

energetycznej

w

budynkach

mieszkalnych

w województwie śląskim, działanie POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji
na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności
gospodarki

Programu

Operacyjnego

Infrastruktura

i

Środowisko

2014-2020

na

kwotę

2 041 332,03 zł:
 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Janasa 15
i Janasa 21 w Rudzie Śląskiej - możliwe dofinansowanie w kwocie: 290 069,16 zł,
 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Niedurnego 24 i
26 oraz Kokota 121, 123, 125 i Kokota 133, 135, 137 w Rudzie Śląskiej - możliwe
dofinansowanie w kwocie 928 481,38 zł,
 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 3
i Tuwima 8 w Rudzie Śląskiej - możliwe dofinansowanie w kwocie 415 286,37 zł,
 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Zabrzańskiej 23
i Jagiellońskiej 3 w Rudzie Śląskiej - możliwe dofinansowanie w kwocie 407 495,12 zł.
7) Dodatkowe działania umożliwiły pozyskanie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat
Banku Gospodarstwa Krajowego, na pokrycie części kosztów dwóch przedsięwzięć polegających
na zmianie sposobu użytkowania wymagających przebudowy lokali użytkowych w Rudzie Śląskiej
przy ul. Matejki 2B/01 (możliwe dofinansowanie w kwocie 59 294,86 zł) oraz ul. Objazdowej
3A/01 (możliwe dofinansowanie w kwocie 35 082,96 zł), w wyniku których powstaną lokale
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mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych (RFIL), gdzie dofinansowanie do wkładów własnych pozyskano w wysokości
1 410 000,00 zł na termomodernizację budynków przy ul. Kingi 68, ul. Janasa 13 i 17,
ul. Gliwickiej 10, ul. Bielszowickiej 114, ul. 1 Maja 99 - dofinansowanie w kwocie: 960 000,00 zł
oraz program adaptacji lokali socjalnych - dofinansowanie: 450 000,00 zł.
8) Celem spełnienia warunków uzyskania dofinansowania dla projektów zlecono wykonanie audytów
energetycznych oraz studiów wykonalności i dokumentacji technicznych do wniosków
o dofinansowanie w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020 i POIiŚ na termomodernizację, zmianę
sposobu ogrzewania dla następujących budynków: ul. Bytomska 39-41, ul. Chorzowska 9A,
ul. Damrota 5, ul. Gierałtowskiego 2, ul. Kingi 68, ul. Bielszowicka 114, ul. 1 Maja 99, ul. Gliwicka
10, ul. Janasa 13 i 17 na kwotę 172 803,35 zł.
3.

Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi.
Zasady przydziału lokali mieszkalnych obowiązujące w 2020 roku zostały określone Uchwałą

nr PR.0007.151.2014 r. Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r. z późn. zm. Przepisy
stawiają na aktywność osób zainteresowanych przydziałem mieszkania, poprzez branie udziału
w oględzinach mieszkań. Wolne lokale mieszkalne przeznaczone do najmu przedstawiane są w formie
ogłoszeń podawanych do publicznej wiadomości. Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej uchwały,
realizacja listy następuje zgodnie z kolejnością zakwalifikowania wniosku. Jednocześnie obowiązuje
zasada, że osoba oczekująca na mieszkanie może otrzymać 3 propozycje lokali mieszkalnych.
W związku ze stanem epidemii odstąpiono (do odwołania) od przeprowadzania oględzin lokali
mieszkalnych. Informacje o wolnych lokalach mieszkalnych przeznaczonych do najmu dla osób ujętych
na liście oczekujących na mieszkanie do remontu są podawane do publicznej wiadomości na stronach
internetowych www.rudaslaska.bip.info.pl oraz www.mpgm.com.pl. Na przedmiotowych stronach
internetowych dostępna jest także lista osób oczekujących na mieszkanie do remontu.
Zgodnie z § 15 ust. 1 uchwały, osoby umieszczone na liście oczekujących na przyznanie lokalu
mieszkalnego do remontu mają obowiązek aktualizacji wniosku, poprzez przedłożenie zaświadczeń o
dochodach z sześciu ostatnich miesięcy oraz zawiadamiać o zmianie miejsca zamieszkania lub sytuacji
osobistej i rodzinnej. Obowiązek aktualizacji wniosku musi być dokonany najpóźniej w terminie 1
roku od daty złożenia wniosku lub daty dokonania poprzedniej pełnej aktualizacji. Brak aktualizacji,
o której mowa powyżej, upoważnia do wykreślenia wniosku z listy osób oczekujących na mieszkanie.
W listopadzie 2020 r. podjęto proces dostosowania uchwały do przepisów znowelizowanej ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego.
Dane liczbowe dotyczące gospodarki lokalami mieszkalnymi (stan na 31.12.2020 r.):
 liczba złożonych wniosków: 583,
 liczba zakwalifikowanych wniosków: 354,
 liczba odmów kwalifikacji na listę: 229,
 liczba oczekujących na przydział mieszkania: 621,
 liczba skreślonych wniosków w wyniku aktualizacji: 497,
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 liczba zaktualizowanych wniosków: 420,
 liczba mieszkań zgłoszonych do najmu: 158,
 liczba przydziałów mieszkań: 111,
 ilość wykazów obejmujących wolne lokale mieszkalne do remontu (łącznie 100 lokali
mieszkalnych): 15; uwaga: z uwagi na brak zainteresowania, możliwe jest kilkukrotne
umieszczanie na wykazach tego samego lokalu,
 łączenie lokali mieszkalnych: z urzędu - 4, na wniosek strony - 8.
1)

Nowe lokale mieszkalne.
W 2020 r. kontynuowano i zakończono zasiedlanie budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiej 22
w Rudzie Śląskiej – Orzegowie. W budynku znajduje się 50 lokali mieszkalnych, w tym jeden lokal
przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz jeden lokal przystosowany do potrzeb
osoby z ograniczoną sprawnością ruchową. Wszystkie lokale w tym budynku są potencjalnie
dostępne dla osób niepełnosprawnych, ponieważ budynek posiada windę. 15 lokali mieszkalnych
w budynku przy ul. Bytomskiej 22 zostało zasiedlonych w ramach zamian lokali mieszkalnych
oraz przyspieszeń przydziału mieszkania (po opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej), z czego 9
zostało przyznanych na rzecz osób niepełnosprawnych lub posiadających problemy zdrowotne,
co zostało potwierdzone stosownymi dokumentami. 35 lokali mieszkalnych w ww. budynku
przeznaczonych zostało na wykaz wolnych lokali mieszkalnych, który odbył się 10 października
2019 r.

2)

Gospodarowanie lokalami socjalnymi, w tym przekwalifikowanie lokali na lokale socjalne.
Lokale socjalne w pierwszej kolejności wynajmowane były osobom, którym uprawnienie
do takiego lokalu zostało przyznane na mocy wyroku sądowego. Ponadto Prezydent Miasta może
przekwalifikować lokal mieszkalny na lokal socjalny na wniosek lokatora, z jednoczesnym
pozostawieniem dotychczasowego lokatora w mieszkaniu, a w uzasadnionych przypadkach
Prezydent Miasta może z urzędu przekwalifikować lokal mieszkalny na lokal socjalny,
z jednoczesnym pozostawieniem dotychczasowego lokatora w mieszkaniu.
a) liczba ofert najmu socjalnego lokalu: 91, w tym:
 przyjętych ofert lokali (zawarte umowy) – 40,
 nieprzyjętych ofert – 51,
b) lokale mieszkalne przekwalifikowane na lokale socjalne – 10,
c) rozpatrzone wnioski o przydział lokalu socjalnego – 57,
d) rozpatrzone wnioski o przedłużenie umowy najmu – 170,
e) odpowiedzi na wezwania komornika o wskazanie pomieszczenia tymczasowego – 37,
f) odpowiedzi na wezwania komornika o wskazania noclegowni – 2,
g) protokoły typowania lokalu socjalnego do remontu – 57,
h) skierowania do pomieszczeń tymczasowych – 7,
i) sądowe zawiadomienia o stawiennictwie nieobowiązkowym (terminy rozpraw) – 34,
j) współpraca z MOPS dotycząca ZIT – 10 (liczba wniosków),
k) liczba wyroków na dzień 01.01.2020 r. – 722,
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l) liczba wyroków na dzień 31.12.2020 r. – 534.
3)

Wynajmowanie lokali mieszkalnych od innych właścicieli i ich podnajem z przeznaczeniem
na lokale socjalne:
 Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” – 356,
 Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza” – 12,
 Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa - 5,
 Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa – 3.
W ramach ww. zasobu przygotowano 13 ofert najmu socjalnego lokalu (należy zaznaczyć, że nie
każda oferta na dany lokal została przyjęta przez osoby uprawnione do jej otrzymania
na podstawie wyroku o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego). Ponadto, z uwagi na zmianę
stawki czynszu przez właścicieli podnajmowanego zasobu, zmiany ilości osób (co związane
jest ze zmianą zużycia wody oraz wywozu nieczystości), itp. zawarto 16 aneksów do umów
z ww. podmiotami. Na podstawie podpisanych aneksów zostało przygotowanych do zapłaty,
sprawdzonych i wprowadzonych do systemu OTAGO 367 dokumentów księgowych związanych
z wynajmem lokali mieszkalnych;

4)

Prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań, jakich mogą domagać się od Gminy
właściciele lokali mieszkalnych za niedostarczenie lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń
na rzecz ich dłużników. Wykonanie zadań w tym zakresie w roku 2020 przedstawia się
następująco:
Wydatki - odszkodowania 2020
Lp.

Data
wypłaty

Tytuł

należność
główna

odsetki

koszty
sądowe

uwagi

Ugody sądowe
1

Spółka
Restrukturyzacji
Kopalń S.A.

09.03.2020

539 692,41 zł (w trakcie)
II rata ugody
z 2019 r.

Wyroki sądowe
2

Śląsko-Dąbrowska
Spółka Mieszkaniowa
Sp. z o. o.

22 617,38 zł (w trakcie) 4 764,00 zł

Różnica wysokości
czynszu

5 970,54 zł

(z wyroku)

1 677,58 zł (w trakcie)
Suma:

5)

16.10.2020

2020

569 957,91 zł

-

-

0,00 zł

471,00 zł

-

5 235,00 zł

Regulowanie tytułów prawnych w stosunku do osób uprawnionych, zajmujących bezumownie
lokale mieszkalne oraz prowadzenie spraw związanych z wykwaterowaniami z lokali
mieszkalnych w związku z wyburzeniami lub niezbędnym remontem:
a)

liczba wniosków o wykwaterowanie z lokali mieszkalnych i socjalnych z uwagi na zły stan
techniczny lokalu - 11,

b)

liczba przydzielonych lokali zamiennych - 8,

c)

liczba przeprowadzek do lokali zamiennych – 3,
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d)

liczba przeprowadzonych postępowań w sprawach uregulowania tytułu prawnego do lokalu
mieszkalnego – 76 w tym:
 liczba wniosków w sprawie regulowania tytułów prawnych do lokali mieszkalnych
po śmierci lub wyprowadzeniu się najemcy - 37,
 liczba wniosków o ponowne spisanie umowy najmu po spłacie zadłużenia - 39 (kwota
spłaconych zaległości: 285 710,50 zł).

6)

Prowadzenie spraw związanych z urzędowymi i dobrowolnymi zamianami mieszkań w tym
prowadzenie Banku zamian:
a)

zamiany urzędowe:
 rozpatrzono 49 wniosków o zamianę urzędową z czego 4 wnioski rozpatrzono pozytywnie,
 w ramach zamian urzędowych przydzielono 6 lokali mieszkalnych,

b)

zamiany dobrowolne:


rozpatrzono 25 wniosków o zamianę dobrowolną,

c)

w 2020 roku nie wpłynęły wnioski o zamianę dobrowolną ze spłatą zadłużenia,

d)

Zamiany urzędowe ze spłatą zaległości:
 rozpatrzono 3 wnioski o zamianę urzędową ze spłatą zaległości,
 zrealizowano 1 zamianę ze spłatą zaległości,
 w ramach ww. zamian została spłacona kwota zaległości w wysokości 10 000 zł

e)

Społeczna Komisja Mieszkaniowa:
 odbyło się 7 posiedzeń komisji
 komisja łącznie zaopiniowała 32 sprawy

f)

Bank Zamian:
 liczba wniosków - 28
 aktualizacja banku zamian - 12

7)

Realizacja zadań związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność
towarzystw budownictwa społecznego.
Na terenie Miasta Ruda Śląska działają dwa towarzystwa budownictwa społecznego, w których
Miasto ma udziały: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą
w Tarnowskich Górach oraz Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą w Chorzowie:
a)

MTBS Sp. z o.o. to 5 budynków 3-4 kondygnacyjnych:
 ul. Pawła Kubiny nr 5: 78 lokali mieszkalnych
 ul. Edmunda Kokota nr 22,24,26: 84 lokale mieszkalne
 ul. Edmunda Kokota 28-28E: 36 lokali mieszkalnych
 liczba wniosków przekazanych z MTBS Sp. z o.o. do rozpatrzenia: 8

b)

RTBS Sp. z o.o. to 4 budynki 4 kondygnacyjne :
 ul. ks. Ludwika Tunkla 143: 40 lokali mieszkalnych
 ul. Jarosława Dąbrowskiego 17: 28 lokali mieszkalnych
 ul. Grzegorza Fitelberga 3-5: 48 lokali mieszkalnych
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 liczba posiedzeń komisji w sprawie zasiedlenia lokali mieszkalnych należących do RTBS
Sp. z o.o., podczas których zasiedlono łącznie 4 lokale mieszkalne: 3.
W roku 2020 do Wydziału Spraw Lokalowych wpłynęło 8 wniosków o wynajem lokali
mieszkalnych z zasobów TBS Dombud Sp. z o.o. w budynkach położonych w Rudzie
Śląskiej – Rudzie przy ul. Ks. Józefa Czempiela 14, 16, 18 i 20 oraz 7 wniosków o wynajem
lokali mieszkalnych z zasobów RTBS Sp. z o.o. W tym celu wystosowano 8 pism
sprawdzających zobowiązania finansowe wnioskodawców wobec Gminy Miasta Ruda
Śląska oraz 83 pisma wzywając do uzupełnienia dokumentacji bądź informujących o
zasadach przydziału ww. lokali mieszkalnych.
9)

Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych,
użytkowych i garaży, w tym prowadzenie ewidencji sprzedaży;
a)

w roku 2020 do Wydziału Spraw Lokalowych wpłynęło 107 wniosków o wykup lokali
mieszkalnych z zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska na rzecz ich najemców, w trybie
bezprzetargowym. W celu realizacji przedmiotowych oraz wcześniej złożonych wniosków
wezwano do zapłaty za wycenę lokalu 162 najemców, zlecono wykonanie 91 operatów
szacunkowych określających wartość nieruchomości, 58 najemców wezwano do spisania
protokołów rokowań oraz spisano 56 protokoły rokowań a także sporządzono 15 zarządzeń
Prezydenta Miasta wyznaczających do sprzedaży lokale mieszkalne lub garaże. W rezultacie
zostało sprzedanych 60 lokali mieszkalnych oraz 9 garaży na rzecz ich najemców. Z tytułu
sprzedaży lokali lub garaży do budżetu Miasta wpłynęły następujące kwoty:
 sprzedaż lokali mieszkalnych – 2 649 600,18 zł,
 sprzedaż lokali użytkowych – 0,00 zł,
 sprzedaż garaży – 25 671,00 zł + 7 122,46 zł (opłata z tytułu oddania gruntu
w użytkowanie wieczyste) + 8.633,00 zł (służebność gruntu);

b)

w roku 2020 do Wydziału Spraw Lokalowych wpłynęło 77 wniosków o wydanie zgody
na wykreślenie hipoteki. Wszystkie zrealizowano pozytywnie;

c)

przeprowadzono 72 postępowania w związku z rozpoczętą procedurą zmierzającą
do sprzedaży lokalu mieszkalnego/garażu/lokalu użytkowego oraz 70 postępowań
w sprawie zwrotu bonifikat. Z dniem 14.08.2020 r. Gmina Miasto Ruda Śląska zaprzestała
sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

10) Wspólnoty mieszkaniowe, w których miasto Ruda Śląska posiada udziały
W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 298 wspólnot mieszkaniowych nieruchomości, w których Miasto
posiada udziały, przy czym w 190 wspólnotach Miasto posiada mniej, niż 50 % udziałów
w nieruchomości wspólnej. Prezydent Miasta upoważnił pracowników Wydziału Spraw Lokalowych
do uczestnictwa i składania oświadczeń woli w imieniu właściciela - Miasta Ruda Śląska na
zebraniach wspólnot mieszkaniowych, jak również do podpisywania uchwał.
W pierwszym kwartale każdego roku zarząd wspólnoty lub zarządca zobowiązany jest
do składania sprawozdania ze swej działalności za rok poprzedni – zgodnie z art. 30 ustawy
o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. W tym celu zarząd lub zarządca zwołuje obowiązkowo
zebranie właścicieli. Oprócz zebrań sprawozdawczych zarządca zwołuje zebrania śródroczne,
211

w których biorą udział pracownicy Wydziału. Udział w zebraniach przedstawicieli Miasta świadczy
o tym, iż właścicielowi Miastu Ruda Śląska zależy na dobrej współpracy i partnerstwie
z właścicielami i zarządcami. Na zebraniach właściciele przedstawiają wnioski, uwagi,
spostrzeżenia i opinie dotyczące nie tylko działalności danej wspólnoty mieszkaniowej ale
również całego Miasta. Uwagi te są wykorzystywane w celu polepszenia jakości świadczonych
usług.
Z uwagi na wprowadzony w marcu 2020 roku stan zagrożenia epidemiologicznego a następnie
epidemii, nie było możliwe zorganizowanie zebrań sprawozdawczych wspólnot w przewidzianym
ustawą terminie – zebrania odbywały się do dnia 13 marca 2020 r. Przeprowadzanie zebrań
sprawozdawczych kontynuowano w miesiącach czerwiec – lipiec, z zachowaniem reżimu
sanitarnego.
W 2020 roku pracownicy Wydziału uczestniczyli w 122 zebraniach wspólnot mieszkaniowych
nieruchomości, w których Miasto posiada udziały, złożyli 1 346 oświadczeń woli na uchwałach.
Ponadto w 2020 roku sprawdzono merytorycznie oraz wprowadzono do systemu OTAGO ponad
17 600 dokumentów księgowych, dotyczących kosztów związanych z funkcjonowaniem wspólnot
mieszkaniowych nieruchomości, w których Miasto posiada udziały.
Zaangażowanie właścicieli, zarówno indywidualnych jak i Miasta, mające na celu
modernizację oraz polepszenie stanu technicznego i estetyki nieruchomości, przyczyniło się
do poprawy wizerunku ulic, osiedli i Miasta, a także przyniosło efekt ekologiczny. W ubiegłym
roku dziewięć wspólnot mieszkaniowych nieruchomości, w których Miasto Ruda Śląska posiada
udziały, zakończyło prace związane z doprowadzeniem do budynku centralnego ogrzewania,
a sześć wspólnot mieszkaniowych nieruchomości takie prace rozpoczęło.
11) Gospodarka lokalami użytkowymi, gruntami oddanymi w najem pod garaże;
Liczba lokali użytkowych będących własnością miasta lub w jego posiadaniu,
zarządzanych przez MPGM TBS Sp. z o.o. (stan na dzień 31.12.2020 r.):
Lokale użytkowe w budynkach
stanowiących własność Gminy Ruda Śląska

Ilość
304

stanowiących wspólnoty mieszkaniowe

96

stanowiących własność osób fizycznych

37

o nieuregulowanym stanie prawnym

3

Gospodarowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Ruda Śląska obejmuje
m.in. następujące zadania:
 realizowanie polityki Miasta w przedmiocie zapewnienia lokali użytkowych dla organizacji
pożytku publicznego i innych podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,
realizujących zadania na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej. W tym zakresie Wydział prowadzi
ścisłą współpracę z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych.
W 2020 roku MPGM TBS Sp. z o.o. zawarła w imieniu Miasta dziewięć umów użyczenia,

212

 rozpatrywanie wniosków najemców lokali użytkowych o wyrażenie zgody na podnajem części
lokali użytkowych. W 2020 roku została wyrażona zgoda na podnajem w przypadku 7 lokali
użytkowych,
 rozpatrywanie wniosków w sprawie zawarcia nowych oraz kolejnych umów najmu
gruntów zabudowanych garażami, kioskami handlowymi, parkingami, jak i umów dzierżaw
z przeznaczeniem na cele rekreacyjne (512 wniosków),
 rozpatrywanie wniosków w sprawie zawarcia nowych oraz kolejnych umów najmu garaży
(167 wniosków).
Lokale użytkowe oferowane są w drodze przetargu na wysokość stawki czynszu najmu,
rokowaniach stawki czynszu oraz w ramach czynszu w świadczeniach innego rodzaju, niż
pieniądz.
W 2020 roku zostały zawarte 23 umowy najmu, w tym: 9 - w wyniku przetargów,
7 - w rokowaniach stawki czynszu, 1 – w ramach czynszu w świadczeniach innego rodzaju,
niż pieniądz, 6 - w wyniku przydzielenia lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.
W 2020 roku zarządca – MPGM TBS Sp. z o.o. przeprowadził 6 przetargów na najem lokali
użytkowych.
Ponadto w 2020 roku rozpatrzono 118 wniosków w sprawie obniżenia opłat czynszowych za
lokale użytkowe na czas stanu epidemicznego oraz epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2. Udzielono najemcom lokali użytkowych ulg w opłatach czynszowych w wysokości
187 700,98 zł.
4.

Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi Skarbu Państwa.
W 2020 roku zarządzano następującymi nieruchomościami zabudowanymi należącymi do zasobu

Skarbu Państwa:
1)

budynki użytkowe i garaże:
 ul. Szyb Andrzeja - garaż,
 ul. Szyb Andrzeja - garaż,
 ul. 1 Maja 277 D - lokal użytkowy,
 ul. 1 Maja 223-225 - lokale użytkowe,
 ul. 1 Maja 223-225 - garaż,
 ul. Bałtycka - budynek stróżówki,

2)

budynki mieszkalne:
 ul. Armii Krajowej 30 - dom jednorodzinny,
 ul. Jana Gwiżdża 1 - dom wielorodzinny.
Wydział

Spraw

Lokalowych

zajmował

się

przygotowaniem

umowy

o

zarządzanie

nieruchomościami Skarbu Państwa, zawartej w dniu 27 stycznia 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska a MPGM TBS Sp. z o.o., rozliczaniem
comiesięcznych wpłat najemców lokali ww. budynków, zapłatą podatku od nieruchomości Skarbu
Państwa.
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Rozdział 9
Rozwój przedsiębiorczości w mieście
W roku 2020, Zespół do spraw obsługi inwestora, powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta
nr SP.0050.1.75.2015 z późniejszymi zmianami), pod przewodnictwem wiceprezydenta, Krzysztofa
Mejera, kontynuował działania stymulujące aktywność gospodarczą oraz wspomagał organizacyjnie
inwestorów w fazie przygotowania, realizacji inwestycji oraz oferował opiekę poinwestycyjną.
Zespół do spraw obsługi inwestora w 2020 r. prowadził rozmowy z 12 nowymi, potencjalnymi
inwestorami, chcącymi lokować swoje inwestycje w Rudzie Śląskiej. W związku z poszukiwaniem
i pozyskiwaniem przez Zespół inwestorów zostało przygotowanych 26 nowych ofert inwestycyjnych
w formie site cheków i kompletów map, zgodnie z wzorem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Oferty
te były zamieszczane regularnie w ogólnopolskich portalach ofert inwestycyjnych oraz rozsyłane
bezpośrednio do inwestorów, zgłaszających swoje zainteresowanie konkretnymi nieruchomościami
w Rudzie Śląskiej.
W związku z prowadzoną działalnością, Zespół, udzielał potencjalnym inwestorom informacji
w zakresie polityki inwestycyjnej miasta oraz obowiązującego prawa lokalnego, w tym informacji
o ulgach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości, zgodnie z uchwałami Rady Miasta:
nr PR.0007.81.2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz nr PR.0007.255.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. W roku 2020 w związku z sytuacją
pandemiczną Zespół udzielał również informacji przedsiębiorcom z zakresu możliwości uzyskania ulg
w spłacie zobowiązań podatkowych ze względu na ważny interes podatnika, na podstawie Ordynacji
Podatkowej (t.j. Dz.U.2020, poz.1325 ze zm).
W roku 2020 Zespół, stosownie do profilu swoje działalności, wspomagał organizacyjnie
w fazie przygotowania, realizacji inwestycji oraz opieki poinwestycyjnej m.in.: Auto-Boss FordStore,
Spółkę Panattoni Europe Ruda Logistics, Spółkę Prologis Polska, Spółkę Buzdygan, Spółkę Wesołe
Ranczo Stadnina Koni, Spółkę Nik - Pol, Spółkę Renegia, Spółkę Dombud Beton, Park Logistyczny
Wrocław Psie Pole, Nefte ChimInvest Ltd, Subsolar Energy Holding.
Ze względu na trudności przedsiębiorców wynikające z sytuacji pandemicznej, Zespół włączył się
także w promowanie pomocy i wsparcia oferowanego dla przedsiębiorców przez Katowicką Specjalną
Strefę Ekonomiczną oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Lokalnym przedsiębiorcom oferowane były
bezpłatne szkolenia w formie webinariów z zakresu bieżących problemów i popandemicznych wyzwań
inwestycyjnych.
W związku z planowaną przez władze rządowe transformacją górniczą całego regionu
i wynikającymi z niej trudnościami gospodarczymi, Zespół, przy współpracy z Katowicką Specjalną
Strefą Ekonomiczną i Śląskim Centrum Obsługi Inwestora, przy wsparciu Senator Rzeczpospolitej
Polskiej, Doroty Tobiszowskiej, zabiegał o lokalizację fabryki polskich samochodów elektrycznych
„Izera” w Rudzie Śląskiej. Na potrzeby wizyty studyjnej w dniu 18 września 2020 r., Ministra Klimatu
i Środowiska, Michała Kurtyki, zostały przygotowane i przedstawione oferty inwestycyjne,
informujące o potencjale dwóch kompleksów nieruchomości inwestycyjnych w Rudzie Śląskiej,
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przy ulicy P. Niedurnego (tereny Huty Pokój) oraz ks. L. Tunkla i Bałtyckiej (tereny po KWK PolskaWirek). Na kanwie tych działań w 2020 r. Zespół rozpoczął współpracę z Katowicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną oraz Spółką Restrukturyzacji Kopalń w celu aktywizacji gospodarczej terenów
poprzemysłowych, położonych między ulicami: ks. L. Tunkla i Bałtycką.
Zespół kontynuował współpracę z Metropolitalnym Centrum Obsługi Inwestora nad stworzeniem
metropolitalnej bazy terenów inwestycyjnych, w celu jak najskuteczniejszego wykorzystania siły
śląskiej wspólnoty metropolitalnej.
W związku z wnioskiem Zespołu z 2019 r. o udział w projekcie „Standardy obsługi inwestora
w samorządzie”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zaprosiło przedstawicieli Zespołu
do cyklu szkoleń online w ramach realizacji pierwszego etapu zadania, wchodzącego w skład Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Rozdział 10
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym mieszkaniowe
Dostosowanie przestrzeni miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych to coraz ważniejszy obszar
działań władz samorządowych. Przemyślana architektura budynków, budowa dróg czy adaptacja
szeroko pojętego transportu miejskiego zapewnia swobodne korzystanie z miejskiego życia wszystkim
użytkownikom.
1.

Program działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem na lata
2016 – 2020 „Ruda Śląska – miastem przyjaznym osobom niepełnosprawnym”.
Program określa zadania miasta Ruda Śląska w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

zmierzających do ich pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Podstawowym założeniem tych
działań jest dążenie do kompleksowego rozpoznania i realizowania potrzeb fizycznych, psychicznych,
społecznych i duchowych każdego niepełnosprawnego mieszkańca naszego miasta; takie działania są
ściśle związane z ideą integracji społecznej, a szczególnie ze społecznością lokalną.
Podstawą prawną do opracowania i realizacji programu jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tą
ustawą, do zadań powiatu należy: „opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią
dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie:
 rehabilitacji społecznej,
 rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia,
 przestrzegania praw osób niepełnosprawnych”.
Potrzeba stworzenia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych wynika także z zapisów
art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Program składa się z 2 części. W pierwszej przedstawiono podstawy prawne, założenia
merytoryczne programu, definicje niepełnosprawności. Diagnozę sporządzono na podstawie analizy
danych ostatniego Narodowego Spisu Ludności 2011 oraz danych Miejskiego Zespołu ds. Orzekania
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o niepełnosprawności. Pełny obraz niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej dopełniają również dane
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o liczbie osób niepełnosprawnych korzystających z różnych
świadczeń, zasiłków oraz dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. W Programie przedstawiono również dane dotyczące liczby dzieci z orzeczeniem
o

niepełnosprawności,

uczęszczających

do

placówek

oświatowych

oraz

liczbę

osób

niepełnosprawnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Pierwsza część Programu zawiera również system wsparcia, czyli przegląd całej bogatej
infrastruktury

w

Rudzie

Śląskiej

przeznaczonej

dla

osób

niepełnosprawnych,

poczynając

od najmłodszych dzieci w Ośrodku Adaptacyjnym i kończąc na seniorach w domach pomocy
społecznej. Następnie zaprezentowano ofertę rudzkich organizacji pozarządowych, działających
na rzecz osób niepełnosprawnych.
Druga część Programu zawiera projekty konkretnych działań ukierunkowanych na polepszenie
jakości życia osób niepełnosprawnych. Są to projekty dotyczące rehabilitacji osób niewidomych,
niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, programy wspomagające rozwój dzieci, projekty
dotyczące integracji w placówkach oświatowych, programy imprez sportowych, kulturalnych,
turystycznych i rekreacyjnych, prowadzenie mieszkań chronionych, a także projekty dotyczące
likwidacji barier architektonicznych. Każdy projekt zawiera cel, adresatów, założenia merytoryczne,
etapy realizacji, planowane efekty, termin realizacji oraz źródła finansowania. Druga część Programu
jest co roku aktualizowana oraz sprawozdawana.
Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem wpisany
jest w Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, która co roku jest przyjmowana
do realizacji uchwałą Rady Miasta. Wszystkie aktualizacje i sprawozdania z programu zamieszczane
są w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miasta.
2.

Wykaz Projektów na 2020 rok

Działanie na rzecz wsparcia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych
1.

C1K6

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej

2.

C1K6

Wsparcie osób niepełnosprawnych
funkcjonowania w środowisku

i

3.

C1K6

Prowadzenie
Samopomocy

Środowiskowego

4.

C1K6

Przygotowanie rodziny
niepełnosprawnemu

5.

C1K6

Rozwijanie i upowszechnianie idei integracji społecznej – miejskie
obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych

Kontynuacja*

6.

C1K6

Likwidacja barier transportowych;
dla przewozu osób niepełnosprawnych

Kontynuacja*

7.

C1K6

Wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacji
w formie dofinansowania do zadań realizowanych przez PFRON

kontynuacja

8.

C1K6

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

kontynuacja

9.

C1K6

Informacja jako metoda likwidacji barier. Informator dla osób
niepełnosprawnych

kontynuacja

ośrodka

wsparcia
do

–

kontynuacja
zabezpieczenie

zapewnienia
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oparcia

tworzenie

ich
Domu

dziecku

warunków

Nowy projekt
kontynuacja
kontynuacja

10.

C1K6

Rozwój Lokalnego Informatora dla Osób Niepełnosprawnych
– Portal www.integra.rsl.pl

kontynuacja

14.

C3K4

Wieloaspektowa opieka nad dzieckiem z zaburzeniami mowy,
głuchym, niedosłyszącym, niedowidzącym i niewidomym

kontynuacja

15.

C3K4

System Wczesnego Wspomagania Rozwoju

kontynuacja

16.

C5K8

Dzień Wiedzy o Autyzmie w ramach Światowego Dnia Autyzmu

Kontynuacja*

17.

C5K8

Festiwal „Jesienne klimaty”

kontynuacja

18.

C5K8

Jasełka integracyjne

kontynuacja

19.

C5K8

Integracja – „Wspólnie poznajemy świat”

kontynuacja

20.

C5K8

Konkurs plastyczny dla
„Świąteczne inspiracje”

22.

C5K8

Ogród sensoryczny

kontynuacja

23.

C5K8

Organizacja wyjazdu dla uczniów i absolwentów Szkoły
Podstawowej nr 12 Specjalnej im. Św. Łukasza w konwencji obozu
harcerskiego.

kontynuacja

24.

C5K8

Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej

kontynuacja

25.

C5K8

Organizacja obchodów Dnia Zespołu Downa

kontynuacja

26.

C5K8

Organizacja imprezy integracyjnej „Święty Łukasz Kolęduje”

kontynuacja

27.

C5K8

„Żyjmy zdrowo”

kontynuacja

28.

C5K8

Obchody Światowego Dnia Autyzmu

kontynuacja

29.

C5K8

„Sprawni – niepełnosprawni”” – budowa sali gimnastycznej
z zapleczem rehabilitacyjnym przy Zespole Szkół nr 7 Specjalnych
w Rudzie Śląskiej

kontynuacja

30.

C5K8

Bieg „Otwartych Serc”

kontynuacja

31.

C6K2

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście
Ruda Śląska

kontynuacja

32.

C6K2

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej

kontynuacja

dzieci

z

niepełnosprawnością

–

kontynuacja

Profilaktyka i integracja społeczna poprzez kulturę i aktywność fizyczną
35.

C9K2

Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych

nowy projekt*

36.

C9K2

Turniej piłki nożnej Szkół Specjalnych Rudy Śląskiej i miast
ościennych

kontynuacja

37.

C9K2

Olimpiada Zdrowia

kontynuacja

38.

C9K2

Konkurs gwary śląskiej na wesoło

kontynuacja

* - realizacja zadania w 2020 roku nie była możliwa ze względu na stan epidemiologiczny.

1)

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej (C1K6)
Cel projektu: Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe,
autyzm lub chorobę psychiczną. Cel projektu został zrealizowany częściowo – z uwagi na
ograniczenia związane ze stanem epidemiologicznym.
Adresat: Osoby niepełnosprawne z terenu Rudy Śląskiej lub miast ościennych ze znacznym
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono upośledzenie
umysłowe, autyzm lub chorobę psychiczną.
217

Realizatorzy projektu: Pracownicy obsługi Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej; podmioty
zewnętrzne realizujące poszczególne projekty.
Etapy realizacji projektu:
Etap wstępny:
- wdrożenie do przestrzegania podstawowych przepisów, zasad i reguł obowiązujących
na terenie zakładu pracy,
- wykształcenie nawyków odpowiedzialności, dokładności, sumienności, otwartości na innych,
- uczenie pracy w grupie, wzajemnej lojalności, solidarności i koleżeństwa,
- przysposobienie do wykonywania obowiązków zawodowych,
- opracowanie Indywidualnego Programu Rehabilitacji dla każdego pracownika.
Etap realizowania Indywidualnego Programu Rehabilitacji:
- podnoszenie

własnych

umiejętności

i

kwalifikacji

zawodowych

przez

pracowników

niepełnosprawnych,
- wykonywanie pracy w systemie rotacyjnym, mającym na celu doskonalenie umiejętności
na różnych stanowiskach,
- uczestnictwo w najróżniejszych formach rehabilitacji społecznej,
- korzystanie z rehabilitacji medycznej w celu polepszenia bądź utrzymania w miarę dobrego
stanu zdrowia.
Etap końcowy – opuszczenie RZAZ i podjęcie pracy poza zakładem:
- ocena pracownika i jego gotowości do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku,
- opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego - praca metodą coachingu
tzn. wspieranie pracownika niepełnosprawnego w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej
zmiany, w oparciu o własne zasoby i możliwości,
- nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą,
- pracownik deklarujący wyjście na rynek pracy zapoznaje się z nowym miejscem
i stanowiskiem pracy w asyście coacha delegowanego przez RZAZ,
- omówienie warunków zatrudnienia z przyszłym pracodawcą,
- pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji,
- podjęcie pracy poza RZAZ.
- utrzymywanie doraźnych kontaktów z pracownikiem, który wyszedł na rynek pracy.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych wynosił 86 osób
(umowa z Urzędem Marszałkowskim wynosi 85 osób). Ze względu na pandemię COVID - 19 nie
była możliwa realizacja wyprowadzania osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy.
Ze względu na obostrzenia sanitarne, Zakład nie organizował w roku 2020 turnusów
rehabilitacyjnych, zachowano natomiast dofinansowanie do indywidualnych wyjazdów na
turnusy, skorzystało z tego 18 pracowników niepełnosprawnych.
Źródła finansowania: Środki PFRON wg algorytmu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
dofinansowanie w ramach SODiR (System Obsługi Dofinansowań i Refundacji), dotacja

218

przedmiotowa otrzymywana z budżetu Miasta Ruda Śląska, środki finansowe Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego, wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług.
Termin realizacji: Od grudnia 2004 r. do nadal. Od marca 2011 r. jako samorządowy zakład
budżetowy – Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej. Projekt będzie kontynuowany w 2021 r.;
2)

Wsparcie osób niepełnosprawnych i zabezpieczenie ich funkcjonowania w środowisku (C1K6)
Cel projektu: Stworzenie optymalnych warunków dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych
przy zachowaniu zasady integracji społecznej tych osób, m.in. poprzez pobyt w mieszkaniu
chronionym. Cel został zrealizowany.
Adresat: Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w odniesieniu
do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia
rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.
Realizatorzy projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Etap realizacji projektu:
- utrzymanie funkcjonujących aktualnie mieszkań w zakresie adekwatnym do potrzeb
mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi standardami. Miejsce w mieszkaniu chronionym dla
osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej lub innej upoważnionej
osoby. Przy kwalifikacji poszczególnych osób ubiegających się o pomoc w formie mieszkania
chronionego brane są pod uwagę przede wszystkim pozytywne efekty wcześniejszej
readaptacji w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy, brak własnego mieszkania lub
zamieszkanie w warunkach uniemożliwiających dalszą rehabilitację oraz konieczność
korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- pozyskanie środków zewnętrznych min. z Budżetu Państwa, środków unijnych na utworzenie
nowych mieszkań adekwatnych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
Poprzez wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych utrzymano osoby z zaburzeniami
psychicznymi w środowisku, zminimalizowano konieczność objęcia tych osób 24-godzinną pomocą
instytucjonalną. Stworzono warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku w integracji
ze społecznością lokalną, przeciwdziałające marginalizacji i napiętnowaniu społecznemu, dając
poczucie odpowiedzialności za własne działania i decyzje.
W 2020 r. w Rudzie Śląskiej funkcjonowały dwa mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami
psychicznymi:
- w Rudzie Śląskiej 6 przy ul. Kłodnickiej 91 (uruchomione w grudniu 2001 roku, dla 3 osób),
- w Rudzie Śląskiej 6 przy ul. Kłodnickiej 91 (uruchomione w styczniu 2003 roku, dla 3 osób).
W okresie sprawozdawczym z pomocy w formie skierowania do mieszkań chronionych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi skorzystało łącznie 5 osób, w tym: 3 kobiety oraz 2 mężczyzn.
Wszelkie sprawy socjalne załatwia pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
dochodzący i sprawujący nadzór nad funkcjonowaniem mieszkań i ich mieszkańców. Wsparcia
psychologicznego udziela psycholog Środowiskowego Domu Samopomocy lub Poradni Zdrowia
Psychicznego. Ponadto osoby przebywające w mieszkaniach objęte są pomocą w postaci
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specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych
w miejscu zamieszkania (w 2020 roku usługi realizowała firma HDO Medical Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie - zleceniobiorca wyłoniony w drodze przetargu). Ponadto lokatorzy mieszkań
chronionych korzystali z pobytu dziennego w Środowiskowym Domu Samopomocy.
Pracownik socjalny wraz z pielęgniarką realizująca usługi co 6 miesięcy dokonuje oceny etapowej
realizacji programu wsparcia w mieszkaniu. Nowe mieszkania dla osób niepełnosprawnych
nie powstały.
Źródło finansowania: Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej oraz
odpłatności lokatorów.
Termin realizacji: Projekt realizowany od 2008 r., będzie kontynuowany w 2021 r.;
3)

Prowadzenie ośrodka wsparcia -Środowiskowego Domu Samopomocy (C1K6)
Cel projektu:
- utrzymanie w środowisku osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych
umysłowo, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
- poprawa jakości życia i funkcjonowania w środowisku poprzez działania wspierającoaktywizujące,
- powstrzymanie postępującej regresji związanej z chorobą.
Założony w projekcie cel został osiągnięty.
Adresat: Osoby przewlekle psychicznie chore, osoby upośledzone umysłowo, osoby wykazujące
inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Realizatorzy projektu: Realizator wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert – Ośrodek
„Święta Elżbieta” w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 30 oraz Ośrodek dla Osób
Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 103 w Rudzie
Śląskiej.
Etapy realizacji projektu:
- kwalifikacja osób do skierowania do placówki,
- dostosowanie

organizacji

domu

do

realizacji

planu

postępowania

wspierająco

aktywizującego,
- działalność domu prowadzona przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godz.
od 7.30 do 15.30,
- zajęcia w domu organizowane w grupach oraz indywidualnie,
- zapewnienie uczestnikom domu spożywania śniadania przygotowanego w ramach treningu
kulinarnego oraz umożliwienie spożywania gorącego posiłku przyznanego w ramach zadania
własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).
Głównym zadaniem placówki była realizacja indywidualnego planu postępowania wspierająco
- aktywizującego – ustalonego odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego
uczestnika, rodzaju i zakresu usług świadczonych w domu.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudzie Śląskiej – Halembie, ul. Kłodnicka 103
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- Dom przeznaczony jest dla 43 osób. Posiada wyłącznie miejsca dziennego pobytu. W okresie
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z pobytu dziennego skorzystało 46 osób. Liczba osób
oczekujących na przyjęcie do placówki: 0.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Wolności 30.
- Dom przeznaczony jest dla 21 osób. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z pobytu
dziennego skorzystały 23 osoby. Liczba osób oczekujących na przyjęcie do placówki: 0.
- Wszelkie działania podejmowane w ramach świadczonych w Placówkach usług na rzecz
niepełnosprawnych uczestników:
- były zróżnicowane, gdyż osoby niepełnosprawne nie stanowią jednolitej grupy. Z tego powodu
należy rozpoznać indywidualną sytuację życiową człowieka niepełnosprawnego, stan jego
zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej, problemy, potrzeby i zainteresowania,
- uwzględniały i rozwijały podmiotowość osób niepełnosprawnych - stwarzały im możliwość
wyboru, bez stosowania przymusu i presji,
- uwzględniały problemy uczestników, diagnozowały ich źródła,
- stymulowały aktywność i opierały się na aktywności poprzez udział w różnych zajęciach
terapeutycznych dających poczucie satysfakcji,
- zapobiegały

bezradności

i

bierności

społecznej

poprzez

aktywizowanie

osób

niepełnosprawnych.
Źródło finansowania: Budżet Państwa.
Termin realizacji: Projekt realizowany od 2005 r. Od 2020 r. pod nazwą „Prowadzenie ośrodka
wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy”, będzie kontynuowany w 2021 r.;
4)

Przygotowanie rodziny do zapewnienia oparcia dziecku niepełnosprawnemu (C1K6)
Cel projektu: Włączenie rodziny w proces terapeutyczny dziecka oraz budowanie prawidłowych
więzi emocjonalnych i wzmacnianie odpowiedzialności za rozwój dziecka został osiągnięty.
Adresat: Dzieci niepełnosprawne i ich rodziny.
Realizator: Zespół: psycholog, pedagog, rehabilitant, pielęgniarka – pracownicy Ośrodka
Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych we współpracy z pracownikami socjalnymi
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Etapy realizacji projektu:
- spotkanie z rodzicami na terenie Ośrodka,
- zajęcia z choreoterapii z udziałem rodziców i dzieci prowadzone przez instruktora na terenie
Ośrodka,
- indywidualne rozmowy ze specjalistami (wg potrzeb),
- zajęcia

praktyczne

niepełnosprawnego

z
w

rodzicami

domu,

(tematyka:

prawidłowe

prawidłowa

żywienie

i

pielęgnacja

karmienie,

proste

dziecka
ćwiczenia

rehabilitacyjne w domu),
- pomoc w organizowaniu wyjazdów (szczególnie w okresie letnim) na rodzinne turnusy
rehabilitacyjne,
- doradztwo w zakresie przystosowania mieszkania i niezbędnego wyposażenia stosownie
do potrzeb niepełnosprawnego dziecka.
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Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
Rodziny zostały włączone w proces terapeutyczny dziecka. Doraźnie, według potrzeb, pomocą
objęte były rodziny podopiecznych oddziału dziennego (40 rodzin) oraz rodziny oddziału
popołudniowego (30 rodzin).
Źródło finansowania: Budżet Miasta Ruda Śląska.
Termin realizacji: Projekt realizowany od 2000 r. Projekt będzie kontynuowany w 2021 r.;
5)

Wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacji w formie dofinansowania do zadań
realizowanych przez PFRON (C1K6)
Cel

projektu:

Ograniczenie

skutków

niepełnosprawności

poprzez

ogólną

poprawę

psychofizycznej sprawności, rozwijanie umiejętności społecznych, nawiązywanie i rozwijanie
kontaktów społecznych przez osoby niepełnosprawne, usunięcie lub zmniejszenie uciążliwości
różnego rodzaju barier został osiągnięty.
Adresaci projektu: Osoby niepełnosprawne z terenu Miasta Ruda Śląska.
Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Etapy realizacji projektu:
- zainteresowanie niepełnosprawnych mieszkańców Rudy Śląskiej możliwością uzyskania
dofinansowania na różne cele ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
- zainteresowanie

organizacji

pozarządowych

możliwością

uzyskania

dofinansowania

do organizowanych imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych dla osób
niepełnosprawnych,
- akcja informacyjna w szczególności wśród organizacji pozarządowych oraz przez pracowników
socjalnych na temat możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc osobom niepełnosprawnym przy wypełnianiu
wniosków i gromadzeniu odpowiedniej dokumentacji,
- przyjmowanie wniosków o dofinansowanie,
- udzielenie dofinansowania.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: W 2020 r. udzielono dofinansowania
niepełnosprawnym mieszkańcom Rudy Śląskiej na następujące zadania:
ZADANIA

UDZIELONE WSPARCIE
liczba osób

liczba umów

Uczestnictwo w turnusach
rehabilitacyjnych

131
(w tym 47 opiekunów)

x

Likwidacja barier architektonicznych

10

10

Likwidacja barier w komunikowaniu się

1

1

Likwidacja barier technicznych

6
(w tym 1 dziecko)

6

Zaopatrzenie w środki pomocnicze
i przedmioty ortopedyczne

212
(w tym 38 dzieci)

x

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

3

3
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6)

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
W ramach rehabilitacji społecznej ze środków PFRON pomoc otrzymują również stowarzyszenia
działające na rzecz osób niepełnosprawnych, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
na organizowanie imprez z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki. W 2020 r. na realizację
zadań przeznaczono środki w kwocie 22 054,00 zł dla 506 osób.
Źródło finansowania: PFRON
Termin realizacji: Projekt realizowany od I do XII 2020 r. Będzie kontynuowany w 2021 r.;

7)

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” (C1K6)
Cel programu: Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Cel został
zrealizowany.
Adresat programu: Osoby niepełnosprawne wg uprawnień określonych przez PFRON.
Realizator Programu: Realizatorem programu jest samorząd powiatowy.
Etapy realizacji projektu:
Formy wsparcia przewidziane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych.
Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób
niepełnosprawnych. W ramach programu realizowane były zadania (osiągnięte efekty, wskaźniki
realizacji działań):
UDZIELONE WSPARCIE

ZADANIA

liczba osób

liczba umów

Obszar A zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób
z dysfunkcją narządu ruchu

x

x

Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

x

x

Obszar A zadanie 3 -w uzyskaniu prawa jazdy dla osób
z dysfunkcją narządu słuchu

x

x

Obszar A zadanie 4 pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób
z dysfunkcją narządu słuchu

x

x

Obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania dla osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o znacznym
stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu
wzroku lub obu kończyn górnych

4
4
(w tym 1 dziecko)

Obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń
w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania

x

x

Obszar B zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku

2

2

MODUŁ I
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Obszar B zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania dla osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z
dysfunkcją narządu słuchu

4

4

Obszar B zadanie 5- pomoc w utrzymaniu sprawności
technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
zakupionego w ramach programy, adresowana
do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub
orzeczeniem o niepełnosprawności

x

x

Obszar C zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
oprogramowania dla osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o znacznym
stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją
uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się
za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

4 osoby
(2 oczekują na 4
zawarcie umowy

Obszar C zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności
technicznej posiadanego wózka o napędzie
elektrycznym dla osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o znacznym
stopniem niepełnosprawności

x

x

Obszar C zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy
kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne co najmniej na III poziomie
jakości

2

2

Obszar C zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności
technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne

2

2

Obszar C zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
oprzyrządowania elektrycznego dla wózka ręcznego
dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
z orzeczeniem o znacznym stopniem
niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu

6

6

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 8 w tym 3 osoby,
poprzez zapewnienie opieki osobie zależnej
które otrzymały
13
pomoc w ramach
Modułu II
MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia
na poziomie wyższym

27

27

Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Termin realizacji: Program realizowany jest od 2012 r. W Programie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych od 2014 r. Będzie kontynuowany w 2021 r.
8)

Informacja jako metoda likwidacji barier. Informator dla osób niepełnosprawnych (C1K6)
Cel projektu: Dostarczenie wiedzy i informacji osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom
i opiekunom, którzy potrzebują szczególnego społecznego wsparcia i socjalnej pomocy. Cel został
osiągnięty.
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Adresaci: Osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie.
Realizator projektu: Pełnomocnik Prezydenta Miast Ruda Śląska ds. Osób Niepełnosprawnych.
Etapy realizacji projektu:
Gromadzenie danych o dobrach i usługach na rzecz osób niepełnosprawnych. Informator w wersji
elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
Informacje o dobrach i usługach oraz dostęp do tych danych umożliwiły pełniejsze uczestnictwo
osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. W 2020 r. zaktualizowano 3 informacje.
Źródła finansowania: W

ramach funkcji

Pełnomocnika

Prezydenta

Miasta

ds. Osób

Niepełnosprawnych.
Termin realizacji: Projekt realizowany od 2014 r. Będzie kontynuowany w 2021 r.;
9)

Rozwój Lokalnego Informatora dla Osób Niepełnosprawnych - Portal www.integra.rsl.pl (C1K6)
Cel Projektu: Kontynuacja działalności Internetowego Informatora dla Osób Niepełnosprawnych.
Cel został osiągnięty.
Adresaci:

Osoby

niepełnosprawne,

środowisko

rodzinne,

mieszkańcy

Rudy

Śląskiej,

zainteresowani odbiorcy z całego kraju.
Realizator Projektu: Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Św. Łukasza przy ul. Sygietyńskiego 6 w
Rudzie Śląskiej.
Etapy realizacji projektu:
Gromadzenie informacji i danych o dobrach i usługach na rzecz osób niepełnosprawnych,
szerzenie

wiedzy

na

temat

niepełnosprawności,

inicjowanie

działań

integracyjnych,

informowanie o aktualnych wydarzeniach dotyczących osób niepełnosprawnych na terenie
miasta, udzielanie wsparcia z zakresu problematyki prawnej, socjalnej, psychologicznopedagogicznej, promowanie działań miasta na rzecz niepełnosprawności, zapisywanie informacji
na portalu www.integra.rsl.pl.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
Poszerzenie

wiedzy

o

problematyce

niepełnosprawności,

udzielenie

wsparcia

osobom

niepełnosprawnym, promocja działań na rzecz środowiska tych osób. Liczba osób odwiedzających
portal: średnio 5 000 wejść miesięcznie.
Źródła finansowania: Środki własne. Działalność społeczna.
Termin realizacji: W Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych od 2016 r. Projekt
będzie kontynuowany w 2021 r.;
10) Wieloaspektowa opieka nad dzieckiem z zaburzeniami mowy, głuchym, niedosłyszącym,
niedowidzącym i niewidomym (C3K4)
Cel projektu: Pełna integracja dzieci niepełnosprawnych (z zaburzeniami mowy, niesłyszących,
niedosłyszących, niewidomych, niedowidzących) w szkole masowej w oparciu o kompleksową
opiekę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Cel został osiągnięty.
Adresat: Uczniowie, dzieci z zaburzeniami mowy, niedosłyszące, niedowidzące, rodzice i
nauczyciele.
Realizator projektu: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.
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Etapy realizacji projektu:
Poszczególne działania były podejmowane równolegle, w zależności od bieżących potrzeb
dziecka czy osób z nim pracujących. Dotyczy to:
- diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
- konsultacji z rodzicami i osobami pracującymi z dziećmi z wadą słuchu, wzroku lub wymowy,
- instruktażu dla rodziców i nauczycieli,
- terapii (indywidualnej lub grupowej) logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej
i treningów EEG –Biofeedback,
- badań przesiewowych programem „Słyszę”, „Widzę”, „Mówię”,
- zajęć grupowych na terenie szkół (charakter integracyjny, edukacyjny, terapeutyczny),
- obserwacji dzieci na terenie szkół, w klasach integracyjnych i masowych,
- grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (spotkania raz w miesiącu), połączonej
z działaniami psychoedukacyjnymi i warsztatowymi.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
Liczba uczestników programu:
Liczba dzieci z wadą słuchu, wzroku i wymowy objętych wsparciem specjalistów: 460.
Wydane orzeczenia:

Dzieci słabosłyszące i niesłyszące: 92,
Dzieci słabowidzące i niewidzące: 37,
Dzieci z afazją: 58.

Przesiewowe badania wzroku i słuchu: 362.
Ze względu na ogłoszony stan epidemii większość działań nakierowanych na grupy (klasy szkolne,
rodzice, nauczyciele) została odwołana.
Źródła finansowania: Środki własne w ramach etatów pracowników Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej. Środki szkół - lokale, media.
Termin realizacji: Projekt realizowany od 2009 r. Będzie kontynuowany w 2021 r.;
11) System wczesnego wspomagania rozwoju (C3K4)
Cel projektu: Kwalifikacja i objęcie oddziaływaniem terapeutycznym dzieci z grupy zwiększonego
ryzyka od momentu zdiagnozowania deficytu rozwojowego, zapobieganie nawarstwiającym się z
biegiem lat zaburzeniom zachowania i trudnościom wychowawczym, zapewnienie optymalnych
warunków rozwoju dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka. Cel został osiągnięty.
Funkcję Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju pełniła Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna jako wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy i realizowała
zadania określone w programie „Za życiem” oraz rozporządzeniu MEN z dnia 5 września 2017 r,
w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno opiekuńczych.
Adresaci projektu: Rodziny z małymi dziećmi od momentu wykrycia niepełnosprawności
do podjęcia nauki w szkole.
Realizatorzy projektu: Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej ul.Chrobrego 6,
Szkoła podstawowa nr 12 Specjalna w Rudzie Śląskiej, ul. Sygietyńskiego 6. Specjaliści pracujący
w zespole to w szczególności: psycholog, pedagog, logopedzi, terapeuci SI, terapii
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behawioralnej,

terapii

ręki,

terapii

pedagogicznej,

rehabilitanci,

fizjoterapeuci,

surdopedagodzy, tyflopedagodzy, dogoterapeuta.
Etapy realizacji projektu:
W roku 2020 Poradnia pełniła funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno
– opiekuńczego i realizowała zadania określone w programie „Za życiem” oraz rozporządzeniu
MEN z dnia 5 września 2017 r, w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków
koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczych.
W celu realizacji zadań z zakresu wskazywania właściwych dla dziecka i jego rodziny form
kompleksowej, specjalistycznej pomocy oraz jednostek udzielających specjalistycznej pomocy
stale aktualizowana jest baza publicznych placówek, szkół i przedszkoli realizujących wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka oraz baza placówek pozaoświatowych udzielających pomocy
(w zakresie diagnostyki, terapii, fizjoterapii) w Rudzie Śląskiej.
Kontynuowano współpracę z Ośrodkiem Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie
Śląskiej, co dało możliwość realizacji rehabilitacji ruchowej oraz terapii pedagogicznej
na terenie w/w placówki dla najbardziej potrzebujących dzieci. Ponadto dodatkową formą
pomocy

terapeutycznej

objęto

najbardziej

potrzebujące

dzieci

objęte

wychowaniem

przedszkolnym lub wczesnym wspomaganiem rozwoju w Szkole Podstawowej nr 12 Specjalnej
w Rudzie Śląskiej.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej udziela rodzicom specjalistycznej
informacji dotyczącej problemów rozwojowych ich dzieci.

W roku 2020 odbyło się 560

konsultacji psychologiczno–pedagogiczno–logopedycznych dla dzieci do 3 roku życia oraz 1 381
konsultacji dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Poradnia wydała 160 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Rodzicom wskazano
placówki, które zapewniają optymalne warunki do realizacji oddziaływań terapeutycznych,
adekwatne do potrzeb ich dziecka.
Od stycznia do sierpnia 2020 r. z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju korzystało 28 dzieci
(w tym 14 w ramach programu „Za życiem”). Od września do grudnia z zajęć wwr korzystało
32 dzieci. Łącznie zrealizowano 2709,25 godzin zajęć z 4160 przewidzianych do realizacji
w 2020 r. (program „Za życiem), a pomocą terapeutyczną objętych było 105 dzieci.
Realizowano również diagnozy SI oraz konsultacje logopedyczne.
Jedno dziecko korzysta z od 1 do 4 różnych form pomocy w zależności od potrzeb rozwojowych.
Realizowano następujące formy terapii:
Liczba dzieci objętych
daną formą terapii w 2020 r.

Forma terapii
Terapia pedagogiczna

12

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna

33

Rehabilitacja ruchowa

9

Terapia integracji sensorycznej

45
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Terapia ręki/ trening koordynacji wzrokowo ruchowej
i sprawności manualnej

15

Dogoterapia

9

Muzykoterapia

2

Trening umiejętności społecznych i samoobsługi

7

Zajęcia rozwijające kreatywność

3

Zajęcia z psychologiem

2

Trening EEG-biofeedback

5

Trening funkcji percepcyjno - motorycznych

8

Źródło finansowania: Środki z dotacji budżetowej, środki własne Miasta Ruda Śląska.
Termin realizacji: Projekt realizowany od I do XII 2020 r. Będzie kontynuowany w 2021 r.;
12) Jasełka integracyjne (C5K8)
Cel projektu: Kultywowanie tradycji wystawiania jasełek, integracja dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej i pełnosprawnych uczniów szkół, umożliwienie zaprezentowania przez uczniów
swoich umiejętności oraz przygotowanie przedstawienia jasełek integracyjnych. Cel został
zrealizowany.
Adresat: Uczestnicy przedstawienia, ich rodziny oraz zaproszeni uczniowie szkół.
Realizatorzy projektu: Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im Świętego Łukasza w Rudzie
Śląskiej, Przedszkole nr 30, Szkoła Podstawowa nr 13, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła
Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 17, Szkoła Podstawowa nr 11 Specjalna, Zespół Szkół
nr 5, Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko”.
Założenia merytoryczne: Integracja poprzez przygotowania, napisanie lub wybór scenariusza
przedstawienia, udział w próbach, wspólne przygotowanie strojów i dekoracji. Przedstawienie
jasełek na scenie MDK w Bielszowicach.
Etapy realizacji projektu:
Wyłonienie i opracowanie odpowiedniego scenariusza, zaproszenie nauczycieli poszczególnych
szkół do współpracy, wyłonienie uczniów do udziału w przedstawieniu, podział ról, wspólne
próby, przygotowanie zaproszeń dla gości, wspólne przygotowanie strojów i dekoracji,
wystawienie jasełek.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
Zainteresowanie i zaangażowanie dzieci i młodzieży z rudzkich szkół w ilości około 60 osób
w przygotowanie przedstawienia. Przedstawienie na scenie MDK w Bielszowicach. Ilość gości
oglądających przedstawienie: około 300. Termin wystawienia: 10.01.2020 r.
Źródło finansowania: Środki własne, pozyskiwanie sponsorów.
Termin realizacji: Projekt realizowany w roku szkolnym 2019/2020. Projekt będzie kontynuowany
w przyszłym roku szkolnym;
13) Integracja „Wspólnie poznajemy świat” (C5K8)
Cel projektu: Wszechstronny rozwój i przygotowanie do codziennego życia, kształtowanie
tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości, otwartości i zrozumienia dla innych, wspieranie
we wszystkich sferach rozwojowych, indywidualizacja potrzeb i możliwości każdego dziecka,
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integracja ze środowiskiem lokalnym. Cel został osiągnięty częściowo – z uwagi na ograniczenia
związane ze stanem epidemiologicznym.
Adresat: Nauczyciele i dzieci niepełnosprawne Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami
Integracyjnymi oraz specjaliści i dzieci z Ośrodka Adaptacyjnego Rudzie Śląskiej.
Realizatorzy projektu: Nauczyciele - specjaliści Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami
Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej oraz specjaliści i dzieci z Ośrodka Adaptacyjnego Rudzie
Śląskiej.
Etapy realizacji:
Współpraca z Ośrodkiem Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej została
rozpoczęta od zaproszenia podopiecznych wyżej wymienionej placówki na uroczyste obchody
Europejskiego Tygodnia Autyzmu. Od tamtej pory kontakty odbywają się systematycznie.
Ze spotkań tych narodziła się ściślejsza współpraca z wychowankami i opiekunami Ośrodka
Adaptacyjnego. Zajęcia i zabawy integrujące wszystkie dzieci odbywają się na terenie
przedszkola jak i ośrodka. Spotkania integracyjne z podopiecznymi Ośrodka Adaptacyjnego
odbywają

się

raz

w miesiącu.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
- dostrzeganie potrzeb edukacyjnych dziecka z niepełnosprawnością,
- pełniejsza stymulacja rozwoju, aktywności i samodzielności dziecka niepełnosprawnego
poprzez stosowanie różnorodnych metod pracy,
- zwiększenie świadomości i wiedzy na temat autyzm i niepełnosprawności,
- rozwinięcie wiedzy na temat sposobu nawiązywania prawidłowej relacji pomiędzy dziećmi
i ich rodziców,
- integracja dzieci uczęszczających do różnych placówek.
W ramach projektu odbyło się 8 spotkań i brało w nich udział 40 dzieci.
Źródło finansowania: Środki własne.
Termin realizacji: Projekt realizowany od września 2019 r. do marca 2020 r. Będzie
kontynuowany, gdy tylko zniesione zostaną obostrzenia związane z pandemią COVID-19;
14) Konkurs plastyczny dla dzieci z niepełnosprawnością – „Świąteczne inspiracje” (C5K8)
Cel projektu: Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci, rozbudzanie
zainteresowań tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie wrażliwości oraz umiejętności
dostrzegania wartości estetycznych, upowszechnianie twórczych osiągnięć dzieci, integracja
dzieci uczęszczających do różnych placówek. Cel został osiągnięty.
Adresat: Dzieci niepełnosprawne rudzkich placówek oświatowych.
Realizatorzy projektu: Nauczyciele Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi
Etapy realizacji projektu:
Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej jest placówką
zapewniającą wieloobszarowy rozwój dziecka z niepełnosprawnością, poprzez realizację
specjalistycznych zajęć terapeutycznych. Podczas zajęć kładziony jest duży nacisk na rozwijanie
funkcji manualnych poprzez wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych. Zajęcia tego typu
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stymulują rozwój małej motoryki, prócz tego dostarczają wielu pozytywnych emocji oraz
pozwalają osiągnąć dzieciom poczucie sukcesu. Potrzeba rozwijania zainteresowań i uzdolnień
artystycznych

dzieci

zaowocowała

inicjatywą

zorganizowania

konkursu

plastycznego.

Zaproszenie do udziału w konkursie wybranych placówek realizujących kształcenie specjalne
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie lub osobiste
dostarczenie prac plastycznych o tematyce świątecznej wraz z kartami zgłoszeń. Prace zostały
ocenione przez niezależne jury. Prace ocenione zostały w jednej kategorii wiekowej przedszkola. Twórcy wszystkich prac, ze względu na trwającą pandemię Covid-19, nie zostali
niestety zaproszeni na uroczyste zakończenie konkursu. Autorzy zwycięskich prac otrzymali
nagrody i wyróżnienia, a wszystkim uczestnikom konkursu wręczono symboliczne upominki, które
odebrane zostały przez opiekunów.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
- nawiązanie współpracy między placówkami realizującymi kształcenie specjalne,
- integracja dzieci podczas uroczystego zakończenia konkursu,
- wzbudzenie zainteresowania tematyką Świąt Bożego Narodzenia,
- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat Świąt Bożego Narodzenia,
- stworzenie dzieciom możliwości doświadczenia działania twórczego z wykorzystaniem
różnorodnych technik plastycznych,
W projekcie brało udział 19 dzieci z 7 placówek.
Źródło finansowania: Środki własne.
Termin realizacji: Projekt realizowany od 2013 r. Będzie kontynuowany w 2021 r.;
15) Ogród sensoryczny (C5K8)
Cel projektu: Rozszerzenie działalności powstałego w 2015 roku Ogrodu Sensorycznego
przy szkole w celu optymalizacji terapii sensorycznej uczniów SP nr 12 Specjalnej im. Św.
Łukasza, prowadzenie zajęć relaksacyjnych i wyciszających, rozwijania wrażeń słuchowych,
węchowych, dotykowych, wzrokowych i motorycznych, pobudzania aktywności uczniów oraz
uwrażliwiania na piękno przyrody i dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie w rożnych
porach roku; zajęcia integracyjne dla uczniów z terenu miasta. Cele zostały częściowo osiągnięte
- z uwagi na ograniczenia związane ze stanem epidemiologicznym.
Adresat: Uczniowie SP nr 12 Specjalnej im. Św. Łukasza w Rudzie Śląskiej, dzieci uczęszczające
na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, absolwenci szkoły, rodzice oraz uczniowie szkół
i przedszkoli naszego miasta.
Realizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej.
Etapy realizacji projektu:
- powstanie grupy osób zaangażowanych w utworzenie przedsięwzięcia,
- zebranie informacji na temat projektowania ogrodów sensorycznych,
- zwiedzanie różnych ogrodów pokazowych i tworzenie dokumentacji fotograficznej,
- utworzenie ogólnego planu dalszego zagospodarowania ogrodu,
- zbieranie informacji o możliwościach bezpłatnego zdobycia roślin,
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- pozyskiwanie sponsorów, udział w konkursach, organizowanie różnych akcji mających na celu
zdobycie pieniędzy na zakup i pielęgnację roślin, uzyskanie pomocy z miasta w zakresie opieki
ogrodniczej,
- sadzenie i opieka nad roślinami w ramach przedmiotu technika-ogrodnictwo, zajęć
świetlicowych oraz godzin „karcianych" a także w czasie wolnym poza lekcjami,
- prowadzenie zajęć w ogrodzie, zapraszanie innych placówek do zwiedzania ogrodu,
- aktywizacja rodziców do opieki nad ogrodem.
W 2020 r. w ogrodzie kontynuowane były różnorodne zajęcia dla uczniów w okresie, w którym
szkoła prowadziła zajęcia stacjonarne. Dzięki temu, że ogród w poprzednich latach został
założony
i zagospodarowany w sytuacji pandemii zaistniała możliwość zgodnie z zaleceniami MEN
prowadzenia jak największej liczby zajęć na świeżym powietrzu. W zależności od możliwości
uczniów polegały one na biernym lub czynnym uczestnictwie w zajęciach hortiterapii. Uczniowie
przebywali w ogrodzie od września do listopada, rozwijali swoje zmysły słuchu, węchu, smaku
i zapachu, poznawali kolory, kształty i faktury roślin. Wiosną przygotowywali sadzonki roślin,
później je sadzili i pielęgnowali, odchwaszczali ogród i dosadzali nowe rośliny, korzystali
z dojrzewających owoców i spożywali je w różnej postaci świeżej lub samodzielnie
przetworzonej w pracowni gospodarstwa domowego. W czasie pracy zdalnej natomiast
nauczyciele mogli odwoływać się do wcześniejszych doświadczeń uczniów z zajęć w ogrodzie.
Nie została przeprowadzona cykliczna akcja obchodów Tygodnia Ogrodu Sensorycznego. Cały czas
trwały prace polegające na utrzymaniu, porządkowaniu i rozwijaniu ogrodu. Zostały wykonane
ozdoby i ścieżki z kamieni, nasadzono nowe rośliny.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
W projekcie uczestniczyli wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Posadzono nowe rośliny,
pozyskano ziemię ogrodową i kamienie dekoracyjne.
Źródło finansowania: Środki własne, granty, praca pracowników szkoły.
Termin realizacji: Projekt powstania ogrodu został zakończony w czerwcu 2015 r. Ogród został
przekazany do użytkowania i uroczyście otwarty 20.10.2015 r. Od tego czasu prowadzone są
dalsze działania związane z działaniem ogrodu i zagospodarowaniem jego otoczenia. Działania
będą kontynuowane w 2021 r.;
16) Organizacja wyjazdu dla uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej
im. Św. Łukasza w Rudzie Śląskiej w konwencji obozu harcerskiego (C5K8)
Cel projektu: Aktywizacja osób niepełnosprawnych, ich integracja z osobami pełnosprawnymi.
Pomoc w nabywaniu nowych umiejętności w otoczeniu przyrody, wdrażanie do samodzielności,
większej zaradności. Cel został osiągnięty.
Adresat: Uczniowie i absolwenci SP nr 12 Specjalnej z niepełnosprawnością oraz pełnosprawni
harcerze i zuchy Hufca Ruda Śląska.
Realizatorzy projektu: Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej,
Hufiec ZHP Ruda Śląska i Chorągiew Śląska w Katowicach.
Etapy realizacji projektu:
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- zdobycie środków finansowych na wyjazd,
- przygotowanie i zatwierdzenie programu poprzez Hufiec Ruda Śląska,
- pozyskanie kadry, która zaopiekuje się uczestnikami nieodpłatnie w ramach wolontariatu,
- realizacja obozu,
- rozliczenie obozu przez kwatermistrza w Chorągwi oraz Szczepową.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
Obóz odbył się zgodnie z planem, w ramach obozu odbywały się stałe zaplanowane rywalizacje
obejmujące czystość, samodzielność, zasady poruszanie się w terenie, elementy samarytanki itp.
Ponadto odbyło się spotkanie z miejscową Policją oraz Strażą Pożarną i Sanepidem - kontrola
covidowa - celem edukacji uczestników (12 osób) i kadry (4 osoby).
Źródło finansowania:
- środki finansowe pozyskane przez instruktorów Hufca,
- wkład własny uczniów,
- wkład własny wolontariuszy,
- środki ze Stowarzyszenia Otwarte Serca.
Termin realizacji: Projekt realizowany od 2014 r. W roku 2020 w terminie od 27.06.2020 r.
do 11.07.2020 r. - Ośrodek Harcerski Hufca Ruda Śląska w Kuźnicy. Program będzie kontynuowany
w 2021 r., pod warunkiem pozyskania środków finansowych;
17) Obchody Światowego Dnia Autyzmu (C5K8)
Cel projektu: Propagowanie wiedzy na temat autyzmu, przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób z autyzmem i ich rodzin, integracja dzieci i młodzieży z osobami
autystycznymi. Cele zostały osiągnięte.
Adresat: Uczniowie oraz dzieci oddziałów przedszkolnych SP nr 35, rodzice, nauczyciele.
Realizatorzy projektu: Szkoła Podstawowa nr 35 Specjalna w Rudzie Śląskiej.
Etapy realizacji projektu:
W roku szkolnym 2019/2020 obchody światowego dnia autyzmu, ze względu na pandemię, uległy
zmianie. 30 marca 2020 został ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem „Autyzm to niebieski
świat wokół nas” – informacje o konkursie zostały umieszczone na szkolnej stronie blogspot.com,
na facebooku oraz na dzienniku elektronicznym. Uczniom i ich rodzicom został także
udostępniony film edukacyjny, przybliżający problemy osób z autyzmem.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji zadań:
Wydarzenie spowodowało większe zwrócenie uwagi na problemy osób dotkniętych autyzmem,
przełamało bariery co spowodowało zwiększenie tolerancji i szacunku wobec osób dotkniętych
autyzmem. W światowym dniu autyzmu uczestniczyło 28 nauczycieli, 55 uczniów SP 35,
11 przedszkolaków, 15 rodziców.
Termin realizacji: 30 marca – 2 kwietnia 2020 r. Projekt będzie kontynuowany w 2021 r.;
18) Bieg „Otwartych Serc” C5K8
Cel projektu: Bieg charytatywny na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Otwarte Serca”
w Rudzie Śląskiej. Cel został zrealizowany.
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niepełnosprawnej, upowszechnienie biegania i marszu NW jako najprostszej formy ruchu,
promocja aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na świeżym powietrzu,
aktywizacja środowiska lokalnego oraz integracja ich z osobami niepełnosprawnymi.
Adresat: Podopieczni Stowarzyszenia „Otwarte Serca”, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12
Specjalnej im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej, społeczność lokalna miasta Ruda Śląska
Realizatorzy projektu: Stowarzyszenie „Otwarte Serca” w Rudzie Śląskiej, nauczyciele Szkoły
Podstawowej nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej.
Etapy realizacji projektu:
- spotkanie organizacyjne Zarządu Stowarzyszenia “Otwarte Serca” z dyrektorem Szkoły
Podstawowej nr 12,
- zaproszenie i podpisanie umów z wolontariuszami w celu współpracy przy organizacji biegu
oraz zabezpieczenia trasy biegu,
- wysłanie zaproszeń do rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 oraz podopiecznych
Stowarzyszenia, zaproszenia dla grup biegowych, zaproszenie gości specjalnych,
- przygotowanie wydarzenia pod kątem zgody na użytkowanie dróg w sposób szczególny,
zabezpieczenie ruchu przez Straż Miejską, zabezpieczenie biegu przez służby ratownicze,
podział organizacyjny stanowisk, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne
stanowiska,
- przeprowadzenie imprezy.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
W biegu wzięło udział około 250 uczestników, łącznie z niepełnosprawnymi podopiecznymi
Stowarzyszenia, którzy brali udział w biegu rodzinnym. Zawody rozpoczęły się uroczystym
powitaniem przez Prezes Stowarzyszenia “Otwarte Serca” i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12.
Następnie przeprowadzono profesjonalną rozgrzewkę, która została poprowadzona przez Xtreme
Fitness Gyms z Rudy Śląskiej. Kolejnym punktem było rozpoczęcie biegu rodzinnego na dystansie
300m, w którym brało udział 25 rodzin z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Następnie
wystartował bieg główny i marsz Nordic Walking na dystansie 5 km, w którym do mety dobiegło
ponad 160 osób. Każdy z uczestników po zakończonym biegu otrzymał pamiątkowy medal
ozdobiony przez podopiecznych Stowarzyszenia. Do dyspozycji wszystkich gości był także ciepły
posiłek w postaci żurku z chlebem oraz kawiarenka z ciepłymi napojami. Dodatkową atrakcją był
pokaz baniek mydlanych oraz przeprowadzona animacja i inne zabawy z dziećmi przez Panią
Anetę Pałeczka oraz występy taneczne ODK RSM PULSAR I MATECZNIK. Po występach nastąpiło
uroczysta dekoracja, wręczenie statuetek zwycięzcom pierwszych 3 miejsc w poszczególnych
kategoriach i losowanie nagród z biletów, na koniec podziękowania dla gości, uczestników oraz
darczyńców.
Źródło finansowania: Wpłaty uczestników na bieg wg regulaminu zapisów na Bieg Otwartych
Serc, środki własne Stowarzyszenia oraz przekazane od Darczyńców nagrody i darowizny.
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Termin realizacji: Impreza jednodniowa, odbyła się 8 lutego 2020 r. na terenie Szkoły
Podstawowej nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej przy ul. Sygietyńskiego 6
i wyznaczonej trasie, zgodnie z regulaminem biegu. Projekt będzie kontynuowany;
19) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ruda Śląska (C6K2)
Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających
bez pracy w mieście Ruda Śląska. Cel został osiągnięty.
Cel dodatkowy - działania związane z realizacją zadania zgodnie z ustawą o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Cel osiągnięty częściowo – projekt kontynuowany w 2021 r.
Adresat: 274 osoby bezrobotne (189k/85m), spełniające łącznie poniżej wskazane kryteria
kwalifikowalności:
- osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej,
- w wieku 18-29 lat,
- 60% uczestników projektu spełniających warunki znajdujące się w definicji NEET.
Wśród uczestników były osoby znajdujące się w trudnej sytuacji (niepełnosprawne, długotrwale
bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach).
Dodatkowo 1 334 osoby objęte wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom
pandemii COVID -19.
Realizatorzy projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej.
Etapy realizacji projektu:
- rekrutacja uczestników,
- opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
- pośrednictwo pracy,
- poradnictwo zawodowe,
- staże,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
- prace interwencyjne,
- szkolenia,
- instrumenty dofinansowania.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
- liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem
w programie – 274 osoby (189 kobiet/85 mężczyzn),
- liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 86 (40 kobiet
/20 mężczyzn),
- liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 10
(5 kobiet/5 mężczyzn).
Ponadto:
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- liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii
COVID -19 – 709 osób (376 kobiet/333 mężczyzn),
- wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na działania związane z pandemią
COVID -19 – 2 302 313,03 zł.
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Budżet projektu: 8 215 722,37 zł
- na 2019 r. – 1 779 005,00 zł,
- na 2020 r. – 3 936 717,37 zł,
- na 2021 r. - 2 500 000 zł – działania związane w realizacją zadania zgodnie z ustawą
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw.
Termin realizacji: 01.01.2019 r.-31.12.2020 r. – 30.06.2021 r.
Dla standardowej grupy docelowej (osoby bezrobotne) projekt został zakończony. Projekt będzie
kontynuowany w 2021 r. jedynie w zakresie wsparcia przedsiębiorców w ramach COVID -19;
20) Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Rudzie Śląskiej (C6K2)
Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających
bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej jako bezrobotni.
Cel osiągnięty częściowo – projekt będzie kontynuowany w 2021 r. i 2022 r.
Cel dodatkowy - działania związane z realizacją zadania zgodnie z ustawą o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Cel osiągnięty częściowo – projekt kontynuowany w 2021 r.
Adresat: 352 osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej
powyżej 30 roku życia, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- min. 50% osób posiadających niskie kwalifikacje.
Dodatkowo 773 osoby objęte wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom
pandemii COVID -19.
Realizatorzy projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej.
Etapy realizacji projektu:
- rekrutacja uczestników projektu,
- realizacja działań zaplanowanych w projekcie zgonie z opracowanym Indywidualnym Planem
Działania, obejmujących: realizację staży, realizację refundacji wyposażenia lub doposażenia
stanowisk pracy, pośrednictwo pracy lub doradztwo zawodowe, wypłatę jednorazowych
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środków na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, szkolenia zawodowe
oraz instrumenty dofinansowania.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
- objecie wsparciem 189 osób bezrobotnych,
- objecie wsparciem 62 osób długotrwale bezrobotnych,
- objecie wsparciem 16 osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami,
- objecie wsparciem 28 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- objecie wsparciem 137 osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach,
- 50 osób otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- utworzenie 50 nowych miejsc pracy w związku z otrzymaniem środków na podjęcie
działalności gospodarczej.
Ponadto:
- liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii
COVID -19 – 773 osoby (456 kobiet/317 mężczyzn),
- wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na działania związane z pandemią
COVID-19 – 2 555 000,00 zł.
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Budżet projektu: 7 532 209,29 zł:
- na 2019 r. - 1 294 143,00 zł,
- na 2020 r. – 3 699 644,81 zł,
- na 2021 r. – 1 341 259,86 zł,
- na 2022 r. – 1 197 161,62 zł.
Termin realizacji: 1.01.2019 r.- 31.12.2020 r. Projekt będzie kontynuowany do 31.12.2022 r.;
21) Olimpiada Zdrowia (C9K2)
Cel projektu: Rywalizacja uczniów szkół specjalnych, umiejętność udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, dbanie o własne zdrowie i innych, integracja uczniów i nauczycieli,
propagowanie kulturalnego kibicowania. Wszystkie zaplanowane cele zostały zrealizowane.
Adresat: Uczniowie i nauczyciele szkół specjalnych województwa śląskiego
Realizatorzy projektu: Szkoła Podstawowa nr 35 Specjalna.
Etapy realizacji projektu:
Przygotowania do realizacji projektu trwały od września. Nauczyciele odpowiedzialni
za wykonanie, ustalili dogodny termin zgodny z realizacją planu nauczania. Zostały wykonane
zaproszenia do udziału w Olimpiadzie, które zostały rozesłane do zaprzyjaźnionych szkół.
Zwrócono się do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o pomoc w zorganizowaniu imprezy
- przygotowanie nagród i obsady sędziowskiej. Uczniowie rozpoczęli przygotowania do udziału
w projekcie pod kontem merytorycznym i sprawnościowym.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
Realizacja tego typu imprezy spotkała się z pozytywnym zainteresowaniem zarówno ze strony
uczniów jak i nauczycieli szkół specjalnych województwa śląskiego. Uczestnicy bardzo starannie
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przygotowali się do udziału w imprezie o czym świadczy wysoki poziom zawodów sportowych oraz
konkursu wiedzy. W Olimpiadzie Zdrowia uczestniczyło 48 uczniów i 10 nauczycieli. Wszyscy
uczestnicy wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych edycjach o świadczy o zapotrzebowaniu na
tego typu działania.
Źródło finansowania: Środki własne.
Termin realizacji: 20.02.2020 r. Projekt realizowany od 2015 r. (w Programie od 2016 roku),
będzie kontynuowany w 2021 r.;
22) Konkurs gwary śląskiej na wesoło (C9K2)
Cel projektu: Rywalizacja uczniów szkół specjalnych. Umiejętność posługiwania się gwarą.
Dbałość o zachowanie tradycji. Integracja uczniów i nauczycieli. Wszystkie zaplanowane cele
zostały osiągnięte.
Adresat: Uczniowie szkól podstawowych, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele środowisk
lokalnych
Realizatorzy projektu: Szkoła Podstawowa nr 35 Specjalna
Etapy realizacji projektu:
- przygotowania do imprezy „gwarowe potyczki” rozpoczęły się w grudniu, na zajęciach
bibliotecznych oraz języka polskiego, gdzie w rożnych konkursach (wiedzy, plastycznych,
recytatorskich) wyłoniono grupę uczniów chętnych do udziału w imprezie, znających
i posługujących się gwarą,
- zredagowanie i wysłanie zaproszeń do szkół,
- zaproszenie gości,
- przygotowanie nagród, dyplomów dla uczestników,
- przygotowanie specjałów kuchni śląskiej,
- przeprowadzenie konkursu.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
Impreza ta jest cykliczna, cieszy się coraz większym zainteresowaniem, nie ma cech typowego
konkursu szkolnego, jest to zabawa słowem i językiem gwarowym. W 2020 roku uczestniczyło
20 osób z trzech szkół (w tym uczniowie szkoły ze Świętochłowic) oraz przedstawiciele środowiska
lokalnego. Zabawy ze słowem, czytanie tekstów gwarowych, smakowanie potraw śląskich,
przyczyniło się do większego rozpropagowania naszego regionu, poznania twórców lokalnych.
W potyczkach gwarowych uczestniczyły również osoby, dla których gwara jest nieznana
i niezrozumiała, a takie spotkanie sprawiło im ogromną radość.
Źródło finansowania: Środki własne.
Termin realizacji: 11 lutego 2020 r. Projekt będzie kontynuowany w 2021 r.
3.

Realizacja usług opiekuńczych.
W roku 2020 usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez firmę wyłonioną w wyniku
przetargu HDO Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
1)

Zadania własne - usługi opiekuńcze.
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Usługi opiekuńcze udzielane są w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi przyznawane są
również osobom, które wymagają pomocy innych osób, natomiast rodzina jak również wspólnie
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują przede wszystkim pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb
życiowych, opiekę higieniczną oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem, jak również
zabezpieczają osoby w środowisku, obniżając koszty, związane z ewentualnym umieszczeniem
w domach pomocy społecznej.
Realizacja usług opiekuńczych
Liczba osób objętych pomocą

272

Liczba zrealizowanych godzin

37 859,5

Koszt zrealizowanych usług
2)

876 447,45 zł

Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowią pomoc skierowaną do tej samej grupy osób co usługi
opiekuńcze, przy czym są one dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju
schorzenia lub niepełnosprawności osób korzystających z usług i świadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych realizowane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia
22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz.1598 z późn.
zm.). Specjalistyczne usługi opiekuńcze w głównej mierze obejmowały pomoc w utrzymaniu
higieny podopiecznych, pielęgnację zleconą przez lekarzy oraz podawanie leków:
Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych
Liczba osób objętych pomocą

24

Liczba zrealizowanych godzin

1 959,5

Koszt zrealizowanych usług

48 928,73 zł

Ponadto usługi opiekuńcze realizowane były przez inny powiat dla mieszkańców Miasta Ruda
Śląska, których opiekunem prawnym jest mieszkaniec Rudy Śląskiej. Usługami objęte zostały
2 osoby zamieszkałe w Katowicach.
3)

Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to usługi dostosowane
do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Organizacja i świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu
zamieszkania należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez
gminę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności osób z nich korzystających – zakresy
usług ustalane są na podstawie zaświadczeń lekarzy specjalistów i świadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym:
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Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

4.

Liczba osób objętych pomocą

60

Liczba zrealizowanych godzin

10 796,5

Koszt zrealizowanych usług

709,00 zł

Kierowanie do domów pomocy społecznej.
Osoby, dla których organizowana pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

jest niewystarczająca, kierowane są do domów pomocy społecznej odpowiedniego typu. Na terenie
miasta Ruda Śląska w roku 2020 funkcjonowało 5 domów pomocy społecznej:
1)

Dom Pomocy Społecznej „Senior” - miejska jednostka organizacyjna pomocy społecznej z
siedzibą: 41-704 Ruda Śląska, ul. Puszkina 7. Dom przeznaczony jest dla 180 osób przewlekle
somatycznie chorych. W 2020 r. skorzystało 217 osób,

2)

Dom Pomocy Społecznej „Św. Elżbieta” z siedzibą: 41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 30. Dom
przeznaczony jest dla 90 osób w podeszłym wieku. W 2020 r. skorzystało 125 osób,

3)

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola
Boromeusza, dla osób przewlekle psychicznie chorych z siedzibą: 41-707 Ruda Śląska,
ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3. Dom przeznaczony jest dla 53 osób. W 2020 r. skorzystało
57 osób,

4)

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola
Boromeusza dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie
z siedzibą: 41-707 Ruda Śląska, ul. Piłsudskiego 43. Dom przeznaczony jest dla 48 osób. W 2020
r. skorzystało 49 osób,

5)

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
prowadzony przez Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” z siedzibą:
41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 103. Dom przeznaczony jest dla 95 osób. W 2020 r. skorzystało
96 osób.
W 2020 roku łączny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie

Miasta wyniósł: 13 780 492,78 zł, w tym z budżetu miasta Ruda Śląska: 8 692 926,78 zł oraz
5 087 566,00 zł z budżetu Wojewody. W kwocie tej zawarty jest koszt utrzymania Domu Pomocy
Społecznej „Senior”, który nie jest ujęty w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet
miasta Ruda Śląska: 4 832 417,99 zł, budżet Wojewody: 770 063,00 zł). W kwocie przeznaczonej na
utrzymanie domów pomocy społecznej ujęte zostały środki, które Domy otrzymały dodatkowo
784 936,50 zł na zapobieganie skutkom pandemii COVID -19. Z budżetu Wojewody przeznaczono
na ten cel 627 949 zł, 20% stanowiło wkład własny z budżetu Miasta w wysokości 156 987,50 zł.
Domy Pomocy Społecznej działające na terenie Miasta Ruda Śląska w 2020 r.
Liczba osób objętych pomocą we wszystkich dps, działających na terenie
Rudy Śląskiej w trakcie roku sprawozdawczego
Liczba osób umieszczonych w dps w roku sprawozdawczym
Liczba wniosków dps*

544
79
188
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Wśród złożonych wniosków o dps są wnioski osób spoza Rudy Śląskiej. Osoby oczekujące na dps
z obawy o swój stan zdrowia składają wnioski „na przyszłość”, nie zawsze są gotowe na pójście
do dps w momencie uzyskania wolnego miejsca. Osoby wymagające zabezpieczenia w dps są
umieszczane niezwłocznie.
Ze względu na brak na terenie Miasta domów dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn oraz
dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie, jak również w nagłych przypadkach, konieczne
jest

kierowanie

osób

wymagających

całodobowej

opieki

do

domów

pomocy

społecznej

funkcjonujących poza Rudą Śląską. Koszt utrzymania mieszkańców Miasta w domach pomocy
społecznej funkcjonujących poza Rudą Śląską wyniósł w 2020 roku 5 568 767,89 zł. Niektóre gminy nie
posiadają na swoim terenie domów pomocy społecznej, dlatego wnioskują o umieszczenie w naszych
domach swoich mieszkańców, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie kosztów utrzymania
placówek przez miasto Ruda Śląska. W 2020 r. łącznie 61 osób spoza Rudy Śląskiej zamieszkiwało
w rudzkich DPS. Odpłatność innych powiatów z tego tytułu wyniosła 1 695 202,80 zł.
Mieszkańcy Miasta objęci pomocą w Domach Pomocy Społecznej poza powiatem
Liczba osób objętych pomocą

183

Liczba osób umieszczonych w dps w roku sprawozdawczym

19

Liczba osób oczekujących na dps

23

5.

Kierowanie do Dziennego Domu „Senior – Wigor”.
Dzienny Dom „Senior- Wigor” z siedzibą w Nowym Bytomiu przeznaczony jest dla 60 osób

starszych i niepełnosprawnych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W okresie
sprawozdawczym z usług Domu korzystało 67 osób. Pensjonariusze ponoszą odpłatność za usługi
zgodnie z tabelą odpłatności przyjętą uchwałą Rady Miasta. Dla uczestników zajęć w Domu
organizowane są zajęcia terapeutyczne grupowe i indywidualne, dostosowane do ich możliwości
i zainteresowań tj.: kinezyterapia, ćwiczenia grupowe o charakterze ogólnousprawniającym
i ogólnoregeneracyjnym, ćwiczenia relaksacyjne i rozluźniające, gry stolikowe (gra w karty, gra
w szachy, gry planszowe), konkursy, imprezy okolicznościowe, śpiew przy akompaniamencie, nauka
piosenek, spotkania urodzinowe oraz wycieczki.
Od 2000 roku przy Dziennym Domu funkcjonuje Klub Seniora. W 2020 roku do Klubu
uczęszczało 26 osób. Spotkania odbywały się w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 18.00.
Z uwagi na epidemię COVID-19 w 2020 r. odbyło się jedynie 10 spotkań. Działalność Klubu ma na celu
przede wszystkim integrację ludzi samotnych.
6.

Zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
posiłku w ośrodku wsparcia – osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia.
Miasto Ruda Śląska w drodze otwartego konkursu ofert zleciło zadanie polegające na zapewnieniu

pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku
wsparcia – dziennym domu pobytu w Chorzowie. Z tej formy pomocy skorzystały osoby, które
ze względu na niepełnosprawność wymagającą specjalistycznego wsparcia a Placówki funkcjonujące
na

terenie

Miasta

nie

zapewniają

opieki

i rehabilitacji

i niepełnosprawności tych osób.
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adekwatnej

do

stanu

zdrowia

Liczba osób objętych pomocą: 2. Miesięczny koszt 1 osoby: 1 850,00 zł. Łączny koszt: 41 908,00 zł.
7.

Kierowanie do środowiskowych domów samopomocy.
Działalność Środowiskowych Domów Samopomocy finansowana jest ze środków Wojewody.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Prowadzi swą działalność przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
Zajęcia w domu organizowane są w grupach oraz indywidualnie. Dom zapewnia uczestnikom
spożywanie śniadania w ramach treningu kulinarnego oraz umożliwia spożywanie gorącego posiłku
przyznanego w ramach zadania własnego gminy. Głównym zadaniem placówki jest realizacja
programu wspierająco-rehabilitacyjnego mającego służyć wszechstronnemu rozwojowi osób
z zaburzeniami psychicznymi na miarę ich możliwości indywidualnych oraz przygotowaniu ich
do codziennego życia tak, by byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem i by mogli
uczestniczyć w życiu społecznym.
Osoby korzystające z usług środowiskowego domu samopomocy ponoszą odpłatność za pobyt
w placówce w sytuacji, gdy dochód osoby kierowanej przekracza kwotę 300 % kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej/kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie
o pomocy społecznej. Odpłatność za wyżywienie ustalana jest na poziomie stawki żywieniowej
określonej zgodnie z kalkulacją obowiązujących cen towarów i usług.
1)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudzie Śląskiej – Halembie, ul. Kłodnicka 91, przeznaczony
jest dla 43 osób. Posiada wyłącznie miejsca dziennego pobytu. W okresie od 1.01.2020 r.
do 31.12.2020 r. z pobytu dziennego skorzystało 46 osób. W drodze otwartego konkursu ofert
przekazano środki Wojewody w wysokości 934 783,50 zł,

2)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Wolności 30, przeznaczony
jest dla 21 osób. W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z pobytu dziennego skorzystały
23 osoby. W drodze otwartego konkursu ofert przekazano środki Wojewody w wysokości
461 608,50 zł.

8.

Kierowanie do mieszkań chronionych.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby w nim przebywające,

pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce
zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia się osobie pełnoletniej, która
ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia
w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług świadczonych przez jednostkę
całodobowej opieki. Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych oraz warunki
kierowania i pobytu określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia
2018 roku w sprawie mieszkań chronionych oraz uchwały Rady Miasta Ruda Śląska. Wewnętrzne
procedury dotyczące kierowania do korzystania

ze wsparcia w mieszkaniach chronionych

prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej określa Zarządzenie
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Miejsce w mieszkaniu chronionym
przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej lub innej upoważnionej osoby.
241

W 2020 roku funkcjonowały następujące mieszkania chronione wspierane i treningowe:
1)

Mieszkania chronione wspierane
W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu
czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu
utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.
Na terenie miasta funkcjonują mieszkania chronione wspierane przeznaczone dla:


osób w podeszłym wieku - na terenie Miasta funkcjonują 2 mieszkania chronione dla osób
w podeszłym wieku. Mieszkanie chronione w Rudzie Śląskiej 1 przy ul. Matejki przeznaczone
jest dla 6 osób. Mieszkanie chronione znajdujące się w strukturach Ośrodka „Święta Elżbieta”
w Rudzie Śląskiej 1 przy ul. Wolności 30 (umowa użyczenia) przeznaczone jest dla 3 osób.
Mieszkania pozbawione są barier architektonicznych. Mieszkańcy posiadają samodzielne
pokoje, a do ich dyspozycji oddano wspólną kuchnię oraz węzeł sanitarny. Kwalifikacja
do zamieszkania w mieszkaniu odbywa się po wnikliwej analizie sytuacji osoby ubiegającej
się o taką formę pomocy. Wszyscy mieszkańcy korzystają z usług opiekuńczych świadczonych
przez osobny podmiot działający na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszelkie
sprawy

socjalne

załatwia

pracownik

socjalny

dochodzący

i

sprawujący

nadzór

nad funkcjonowaniem mieszkań i ich mieszkańców. Wsparcia psychologicznego udziela
psycholog Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
W 2020 roku z ww. mieszkań skorzystało łącznie 9 osób (5 kobiet oraz 4 mężczyzn).


osób z zaburzeniami psychicznymi - prowadzenie mieszkań chronionych wynika z obowiązku
zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi różnych form opieki i pomocy, niezbędnych
do życia w środowisku. Wiele osób z zaburzeniami psychicznymi, które stały się klientami
pomocy społecznej, w związku z chorobą, utraciło własne mieszkanie lub mieszka
w warunkach uniemożliwiających rehabilitację. Mieszkanie chronione jest formą pomocy
społecznej

przygotowującą

osoby

w nim

przebywające,

pod

opieką

specjalistów,

do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej
całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania
w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione stanowi formę
wsparcia, z której można korzystać do czasu uzyskania własnego mieszkania lub na stałe.
Dzięki tej formie pomocy osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą rozwijać umiejętności
nabyte w toku wcześniejszej rehabilitacji oraz kształtować poczucie pełnej odpowiedzialności
za podejmowane działania i decyzje.
Wszelkie sprawy socjalne załatwia pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
dochodzący i sprawujący nadzór nad funkcjonowaniem mieszkań i ich mieszkańców. Wsparcia
psychologicznego udziela psycholog Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,
Środowiskowego Domu Samopomocy lub Poradni Zdrowia Psychicznego. Ponadto osoby
przebywające w mieszkaniach objęte są pomocą w postaci specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania
(zleceniobiorca wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert). Osoby te mogą także
korzystać z pobytu dziennego w Środowiskowym Domu Samopomocy.
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W 2020 roku w Rudzie Śląskiej funkcjonowały dwa mieszkania chronione dla osób
z zaburzeniami psychicznymi: w Rudzie Śląskiej 6 przy ul. Kłodnickiej (dla 3 osób) oraz
w Rudzie Śląskiej 6 przy ul. Kłodnickiej (dla 3 osób). W okresie sprawozdawczym z pomocy
w formie skierowania do mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
skorzystało łącznie 5 osób, w tym: 3 kobiety oraz 2 mężczyzn;
2)

Mieszkania chronione treningowe.
W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub
utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych
w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.
W 2020 r. funkcjonowało 17 tego typu mieszkań chronionych, z których skorzystało 11 kobiet, 19
dzieci, 6 mężczyzn oraz14 usamodzielnionych wychowanków z pieczy zastępczej.

9.

Usługi i pomoc świadczona z zaangażowaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Dział Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

udziela pomocy osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, działając na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W 2020 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał w kwietniu środki w
wysokości 3 784 619 zł na realizację zadań ustawowych, które Uchwałą Rady Miasta zostały
rozdzielone pomiędzy zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej:
Rehabilitacja Zawodowa

204 943 zł

Rehabilitacja Społeczna, w tym:
- dofinansowanie do uczestnictwa w wtz
- dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
- dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych
- dofinansowanie do zaopatrzenia w środki pomocnicze,
przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny
- dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepełnosprawnych

3 579 676 zł
2 664 480 zł
232 952 zł

Środki przyznane Miastu Ruda Śląska -ogółem

3 784 619 zł

1)

260 194 zł
399 996 zł
22 054 zł

Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.
Na terenie miasta Ruda Śląska, w strukturach Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Najświętsze
Serce Jezusa”, działa Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony dla 130 uczestników. Warsztat
finansowany jest z dwóch źródeł: w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz w 10% ze środków budżetu Miasta Ruda Śląska. PFRON na realizację
zadania przeznaczył w 2020 r. kwotę 2 664 480,00 zł, natomiast Miasto 296 053,33 zł.
Ponadto, zgodnie z art.10 b ust.1 ustawy o rehabilitacji, powiat, którego mieszkańcy są
uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, zobowiązany jest
do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców. W związku
z powyższym, powiat Ruda Śląska ponosi koszty uczestnictwa swoich mieszkańców w warsztatach
działających w innych powiatach. W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki
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w łącznej wysokości 14 666,34 zł, stanowiące 10 % kosztów uczestnictwa w WTZ dla
6 mieszkańców Miasta;
2)

Turnusy rehabilitacyjne.
Turnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą rehabilitacji społecznej, realizowaną poprzez
aktywną rehabilitację, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim
ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób
niepełnosprawnych. Pobyt na turnusie trwa 14 dni. Ośrodki organizujące turnusy rozmieszczone
są w całej Polsce i przyjmują chętnych przez cały rok.
W związku ze znacznym niedoborem środków Funduszu w stosunku do istniejących potrzeb
w zakresie dofinansowania do turnusu, obniżono wysokość tego dofinansowania o 20%. W okresie
sprawozdawczym z turnusu rehabilitacyjnego skorzystało 131 osób niepełnosprawnych wraz
z 47 opiekunami, z czego 20 osób to dzieci lub młodzież niepełnosprawna wraz z 17 opiekunami.
Wydatkowano kwotę 232 952,00 zł;

3)

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
Na realizację zadania, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska, przeznaczone zostały środki
w kwocie 260 194,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zawarte umowy o dofinansowanie
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych z 17 osobami
niepełnosprawnymi, na łączną kwotę 259 714,00 zł. Wypłacono dofinansowanie 17 osobom
niepełnosprawnym w łącznej wysokości 258 693,00 zł. Z ogólnej kwoty przeznaczonej
na likwidację barier wydatkowano 206 371,00 zł na bariery architektoniczne dla 10 osób,
50 082,00 zł na bariery techniczne dla 6 osób oraz 2 240,00 zł na bariery w komunikowaniu się
dla 1 osoby;


w ramach likwidacji barier architektonicznych w roku sprawozdawczym celem umożliwienia
osobom niepełnosprawnym opuszczenia mieszkania udzielono dofinansowania do zakupu
i montażu podnośnika pionowego dla 2 osób niepełnosprawnych oraz do budowy podjazdu dla
1

osoby.

Ponadto

przystosowano

7 łazienek,

poprzez

m.in.:

montaż

uchwytów

w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, likwidację progów, wanien i budowę natrysków,
montaż antypoślizgowych

posadzek

oraz specjalistycznych sprzętów

dostosowanych

indywidualnie do potrzeb osób niepełnosprawnych,


w ramach likwidacji barier technicznych udzielono pomocy m. in. W formie dofinansowania
zakupu

3 łóżek

rehabilitacyjnych

dla

osób

obłożnie

chorych,

1

schodołazu,

1 podnośnika transportowo - kąpielowego oraz 1 urządzenia do nauki chodzenia. Ponadto
w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się dofinansowano zakup 1 urządzenia
umożliwiającego kontakt z otoczeniem pn. mówik;
4)

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt
rehabilitacyjny.
Osoby

niepełnosprawne

mogą

starać

się

o

dofinansowanie

do

zakupu

przedmiotów

ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, tj. m.in. do aparatów
słuchowych,

obuwia

ortopedycznego,

wózków

inwalidzkich,

materacy

i

poduszek

przeciwodleżynowych, protez, systemów FM. Warunkiem otrzymania dofinansowania do środków
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pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych jest uzyskanie potwierdzenia otrzymania
dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia i przedłożenie faktury za zakupiony przedmiot.
Uchwałą Rady Miasta na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 399 996,00 zł,
osobom

dorosłym

udzielono

dofinansowania

na

kwotę

268 877,00

zł,

a

dla

dzieci

niepełnosprawnych została wykorzystana kwota 130 860,00 zł.
Rodzaj środków pomocniczych
i przedmiotów ortopedycznych

Liczba dofinansowanych
przedmiotów

Aparaty słuchowe

Wydatkowane środki

185

198 542,00 zł

19

76 599,38 zł

Pieluchomajtki

38 705

30 039,33 zł

Protezy, ortezy

23

56 325,00 zł

Wózki inwalidzkie

7

16 790,00 zł

Sprzęt rehabilitacyjny

3

6 101,10 zł

Obuwie ortopedyczne

37

4 113,50 zł

Środki pomocnicze i przedmioty
ortopedyczne pozostałe

90

6 321,50 zł

3

504,00 zł

4 236

2 001,20 zł

36

720,00 zł

Materace p/odleżynowe

4

1 230,00 zł

Soczewki

8

440,00 zł

Systemy FM

Balkoniki i podpórki
Cewniki i worki stomijne
Pończochy kikutowe

5)

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

6)

W ramach rehabilitacji społecznej ze środków PFRON pomoc otrzymują również stowarzyszenia
działające

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych,

które

mogą

otrzymać

dofinansowanie

do organizowania imprez z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki. W 2020 roku
na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki Rada Miasta przeznaczyła
środki w kwocie 22 054,00 zł, z czego dla dzieci 2 652,00 zł. Stowarzyszenia działające na rzecz
osób niepełnosprawnych złożyły 35 wniosków, na łączną kwotę 183 156,00 zł. W okresie
sprawozdawczym zrealizowano 9 umów, z czego jedna organizacja z powodu epidemii COVI - 19
zrezygnowała z realizacji części zadania. Wszystkie organizacje, które złożyły wnioski otrzymały
dofinansowanie w wysokości dostosowanej do posiadanych środków.
10. Realizacja pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd”.
W ramach programu realizowane są następujące zadania zawarte w dwóch modułach:
1) Moduł I –

likwidacja

barier utrudniających

aktywizację społeczną

i

zawodową

osób

niepełnosprawnych. W ramach tego modułu realizowane są następujące obszary:
a)

obszar A– likwidacja bariery transportowej
- zadanie nr 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
- zadanie nr 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
245

- zadanie nr 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,
- zadanie nr 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,
b)

obszar B – likwidacja w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
- zadanie nr 1 -pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczeniem
o znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn
górnych,
- zadanie nr 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- zadanie nr 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją
narządu wzroku,
- zadanie nr 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją
narządu słuchu,
- zadanie nr 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego, zakupionego w ramach programy, adresowana do osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności,

c)

obszar C–likwidacja barier w poruszaniu się
- zadanie nr 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczeniem
o znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne
poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
- zadanie nr 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- zadanie nr 3 -pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne,
- zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- zadanie nr 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
oprzyrządowania

elektrycznego

dla

wózka

ręcznego

dla

osób

z

orzeczeniem

o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności
z dysfunkcją narządu ruchu,
d)

obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej tj. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu.
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W Module I udzielono dofinansowania w ramach następujących obszarów:
Liczba
osób

Obszar

Zadanie

B

Nr 1 pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania dla osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub z orzeczeniem
o znacznym stopniem niepełnosprawności
z dysfunkcją narządu wzroku lub obu
kończyn górnych

Przyznane
dofinansowa
nia

Liczba
umów
4

4

23 106,63 zł

(w tym
1 dziecko)

B

Nr 3 pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania dla osób
z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności z dysfunkcją narządu
wzroku

2

2

9 649,10 zł

B

Nr 4 pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania dla osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub z orzeczeniem
o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności z dysfunkcją narządu
słuchu

4

4

14 277,05 zł

C

Nr 1 pomoc w zakupie wózka
4
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
(2 oczekują
oprogramowania dla osób z orzeczeniem na zawarcie
o niepełnosprawności lub z orzeczeniem
umowy)
o znacznym stopniem niepełnosprawności
z dysfunkcją uniemożliwiającą
samodzielne poruszanie się za pomocą
wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

4

46 157,00 zł

C

Nr 3 pomoc w zakupie protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne co najmniej na III
poziomie jakości

2

2

46 600,00 zł

C

Nr 4 pomoc w naprawie protezy
kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne
co najmniej na III poziomie jakości

2

2

6 900,00 zł

C

Nr 5 pomoc w zakupie skutera
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
lub oprzyrządowania elektrycznego dla
wózka ręcznego dla osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub z orzeczeniem
o znacznym stopniem niepełnosprawności
z dysfunkcją narządu ruchu

6

6

40 875,00 zł

D

pomoc w utrzymaniu aktywności
zawodowej poprzez zapewnienie opieki
osobie zależnej

8

13

11 599,87 zł
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w tym 3
osoby, które
otrzymały
pomoc
w ramach
Modułu II

2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
W ciągu 2020 r. z pomocy w tej formie skorzystało 27 osób, którym udzielono dofinansowania
na kwotę 103 235,75 zł. Z uwagi na wprowadzone przez Zarząd PFRON zmiany w realizacji
Programu od 2016 r. zakończenie wypłat w ramach modułu II nastąpi po zakończeniu
przez studentów semestru zimowego, tj. do dnia 5 kwietnia 2021 r.
11. Realizacja Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.
W 2020 roku, w związku epidemią koronawirusa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych uruchomił program pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III. W ramach
Modułu III programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne
w związku z utratą możliwości korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących
po sobie dni roboczych w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku z opieki
świadczonej

w

placówce

rehabilitacyjnej

w

formie

dofinansowania

kosztów

związanych

z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie. Maksymalna
wysokość pomocy, o którą mogły się ubiegać osoby niepełnosprawne, wyniosła 2 500,00 zł na osobę
(500 zł x 5 miesięcy).
Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych,
które były:
1)

uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

2)

uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3)

podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

4)

podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków
PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

5)

uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych
programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6)

pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjnowychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

7)

pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Na realizację programu Miasto pozyskało środki w wysokości 495 000,00 zł, z programu

skorzystało 215 osób niepełnosprawnych. Wykorzystano kwotę 491 000,00 zł.
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12. Realizacja projektów finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020.
W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu Miasta przystąpił do programu
finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020. Z uwagi na duże zainteresowanie
osób niepełnosprawnych tą formą pomocy, złożono wniosek na realizację zadania w 2020 r. Pozyskano
środki w kwocie 597 723,75 zł. Rada Miasta podjęła Uchwałę nr PR.0007.270.2019 z dnia
19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020. Jednakże, pomimo ogłoszenia otwartego konkursu ofert
dotyczącego realizacji Programu, żadna organizacja pozarządowanie wyraziła chęci realizacji zadania
i nie przystąpiła do konkursu. Wobec dynamicznie zmieniającej się, budzącej liczne obawy, sytuacji
związanej z epidemią COVID-19, nie zdecydowano się na kolejną próbę wyłonienia realizatora
Programu, tj. uruchomienie postępowania przetargowego. Wobec powyższego zawarta w dniu 5
lutego 2020 r. umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na finansowanie zadania w ramach resortowego
Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –
edycja 2019-2020 została rozwiązana za porozumieniem stron, a otrzymane środki zwrócone.
13. Przewóz osób do domów pomocy społecznej.
W okresie od 01.01 do 31.12.2020 r. zorganizowano przewóz dla 35 osób do odpowiednich
placówek, na łączną kwotę 5 516,38 zł.
14. Mieszkania dla osób niepełnosprawnych.
Miasto Ruda Śląska w swoich zasobach posiada lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych:
ul. Gen. Hallera 18/11, 18/12 i 18/13, ul. Bytomska 22/2 oraz ul. Kazimierza 6/4, a także posiadające
podjazd bezpośrednio do lokalu przy ul. Zwycięstwa 5A/1. W budynku przy ul. Bytomskiej 22 znajduje
się lokal nr 1, który jest przystosowany dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Mieszkania
potencjalnie dostępne dla osób niepełnosprawnych znajdują się w budynkach:
- parterowych: ul. Szczęść Boże 66, 68–68A, 70, 72, 74–74A i 76 (razem 48 lokali), ul. Stara 25-25A25B (razem 18 lokali),
- w budynkach: ul. Cynkowa 24, 26 i 28, ul. Wysoka 11, 13, 15, 17, 21 i 23 - w przypadku mieszkań
zlokalizowanych na parterze,
- posiadających podjazd dla osób niepełnosprawnych do klatki schodowej: ul. Janasa 12,
ul. Bytomska 34, ul. Objazdowa 3A, ul. Szafranka 10 i 12 (dot. mieszkań usytuowanych na parterze
tych budynków),
- wyposażonych w windę wewnętrzną: ul. 1 Maja 316, 318, 320, 322, 324, 326, ul. Podlas 30,
ul. Bytomska 22.
Lokale mieszkalne z zasobu komunalnego przydzielane są mieszkańcom Rudy Śląskiej zgodnie
z zasadami ujętymi w uchwale nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.08.2014 r.
w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń
tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska z późn. zm.
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Zasady zawarte w ww. uchwale dotyczą mieszkańców miasta chcących otrzymać lokal mieszkalny
od Gminy. W szczególnych przypadkach sprawy kierowane są do rozpatrzenia przez Społeczną Komisję
Mieszkaniową, która wydaje opinie o zamianie na inny lokal: parter lub budynek z windą, zamianę
na lokal z c.o. lub dostosowany do osoby niepełnosprawnej lub opiniuje zasadność przyspieszenia
przydziału lokalu, biorąc pod uwagę niepełnosprawność wnioskodawcy lub członka jego rodziny.
Ponadto osoba niepełnosprawna może brać udział w wykazach lokali mieszkalnych na zasadach
wynikających z powołanej powyżej uchwały i to ona decyduje, czy dany lokal przyjąć. Osoba
niepełnosprawna dokonując wszelkich udogodnień w mieszkaniu może skorzystać z pomocy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w ramach funduszy PFRON-u.
W 2020 r. osobie niepełnosprawnej została wyrażona zgoda na przyłączenie lokalu mieszkalnego
do dotychczas zajmowanego lokalu, celem zwiększenia powierzchni mieszkaniowej, ze względu
na niepełnosprawność. Równocześnie mając na uwadze opinie Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
w drodze przyspieszenia osobom niepełnosprawnym przydzielony został, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, 1 lokal mieszkalny.
W

2020

r.

kontynuowano

zasiedlanie

lokali

mieszkalnych

położonych

w

budynku

przy ul. Bytomskiej 22 w Rudzie Śląskiej – Orzegowie. W ww. budynku znajduje się 50 lokali
mieszkalnych, w tym jeden lokal przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz jeden lokal
przystosowany do potrzeb osoby z ograniczoną sprawnością ruchową. Wszystkie lokale w ww. budynku
są potencjalnie dostępne dla osób niepełnosprawnych ze względu na to, że budynek posiada windę.
Rozdział 11
Zadania z zakresu ochrony zabytków
Działania Miejskiego Konserwatora Zabytków w okresie sprawozdawczym były nakierowane
na dbanie o historyczną substancję miasta, o jej bieżące remonty, renowacje, rekonstrukcje
zniszczonych przez lata elementów. Działania te były prowadzone dwutorowo. Z jednej strony było
to uświadamianie właścicieli, najemców i zarządców budynków o sposobach postępowania
z zabytkową substancją architektoniczną, o wymogach związanych z ochroną i konserwacją zabytków.
Zadanie to było realizowane poprzez wydawane opinie oraz poprzez tworzenie wytycznych
konserwatorskich. Drugim filarem działalności były bezpośrednie prace renowacyjne najcenniejszych
i najbardziej zagrożonych obiektów zabytkowych Rudy Śląskiej. Zadanie to realizowano w roku 2020
w formie zakupu konkretnych usług remontowych (prowadzono prace związane z Rekultywacją
i remediacją terenów dawnej koksowni Orzegów. Renowacji poddane zostały zabytkowe obiekty
budowlane, wymieniono oznakowanie informacyjne średniowiecznego gródka w Kochłowicach,
koordynowano prace związane z realizacją projektu budowlanego Rewitalizacji i adaptacji Wielkiego
Pieca Hutniczego na cele turystyczno-kulturalne).
Miejski Konserwator Zabytków realizował także Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta
Ruda Śląska na lata 2019-2022 uchwalony przez Radę Miasta Ruda Śląska uchwałą nr PR.0007.209.2018
z dnia 29.11.2018 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 10 grudnia
2018 roku pod pozycją 7784.
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Gminny program opieki nad zabytkami jest elementem polityki samorządowej, który służy
podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac
z dziedziny ochrony zabytków krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania
dziedzictwa kulturowego. Głównym celem programu jest poprawa stanu zachowania obiektów
zabytkowych zlokalizowanych na terenie miasta Ruda Śląska, popularyzacja wiedzy o zabytkach oraz
wzmocnienie roli zabytków w ramach budowania poczucia tożsamości z miastem. Założenia te są
realizowane poprzez ujęte w programie, następujące kierunki działań:
 prowadzenie efektywnej polityki opieki nad zabytkami znajdującymi się w zasobie gminy oraz
podejmowanie skutecznych działań w ramach ochrony zabytków w mieście;
 przedsięwzięcia

wspierające

pozytywne

działania

właścicieli

i

użytkowników

obiektów

zabytkowych;
 pozyskiwanie informacji na temat zabytków oraz ich upowszechnianie;
 budowanie atrakcyjnej oferty turystycznej opartej na wykorzystaniu obiektów zabytkowych.
Każdemu z tych celów przyporządkowano określone kierunki działania. Zadania realizowane są
na bieżąco, w całym okresie trwania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska.
W roku 2020 zrealizowano następujące zadania:
1)

Zadanie: Starania o pozyskanie środków zewnętrznych na prowadzenie prac przy zabytkach.
Wydział Rozwoju Miasta wraz z Wydziałem Inwestycji, który realizuje większość zadań
inwestycyjnych z obszaru miasta stale czyni starania o pozyskiwanie środków zewnętrznych na
ich realizację. Złożono liczne wnioski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
(RFIL). Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zgłosiło w ramach naborów do tego programu
zadanie związane z Rewitalizacją i adaptacją Wielkiego Pieca Hutniczego w Rudzie Śląskiej na
cele turystyczno-kulturalne. W 2020 roku prowadzone były prace związane z realizacją projektu
„Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów”, na który pozyskano fundusze
ze środków Programu Operacvjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa
jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.1. Wsparcie dla zanieczyszczonych lub
zdegradowanych terenów. W dniu 28.12.2020 r. wydano dla tej inwestycji Świadectwo Przejęcia
Robót.

2)

Zadanie: Nawiązywanie i pielęgnowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi
się sprawowaniem opieki nad zabytkami i popularyzacją dziedzictwa kulturowego. Biuro
Miejskiego

Konserwatora

Zabytków

współpracuje

obecnie

z

pięcioma

organizacjami

pozarządowymi.
3)

Zadanie: Regularne kontrolowanie stanu technicznego i stanu zachowania obiektów zabytkowych
na terenie Miasta. Kontrole odbywają się każdorazowo w ramach procedury wydawania
przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków opinii, uzgodnień, pozwoleń a także w związku
z nadzorem i aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków. Odbywają się także kontrole
problemowe. W 2020 odbyły się 22 kontrole w terenie skutkujące spisaniem protokołu.
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4)

Zadanie:

Udzielanie

dotacji

celowych

z

budżetu

miasta

na

prace

konserwatorskie,

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W roku 2020
nie przyznano żadnych dotacji konserwatorskich.
5)

Zadanie: Informowanie właścicieli i administratorów obiektów zabytkowych o możliwościach
i zasadach uzyskiwania dotacji. Od 2009 roku funkcjonuje strona internetowa www.mkzruda.pl
na której prezentowane są wszelkie informacje o możliwościach i zasadach uzyskiwania dotacji
konserwatorskich. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków wszystkich zainteresowanych
informuje również pisemnie oraz ustnie podczas spotkań z mieszkańcami i inwestorami.

6)

Zadanie:

Kolportaż

broszury

informacyjnej

„Jak

gospodarować

starymi

budynkami”,

zawierającej informacje na temat właściwych rozwiązań konserwatorskich i budowlanych dla
obiektów zabytkowych. W 2015 roku opracowano i wydano broszurę informacyjną wyjaśniającą
obowiązujące przepisy prawa, zasady ochrony konserwatorskiej oraz opisy właściwych rozwiązań
konserwatorskich i budowlanych dla obiektów zabytkowych. Broszura ta jest stale kolportowana
wśród zarządców, właścicieli oraz najemców zabytkowych nieruchomości celem zapoznania ich
z procedurami i rozwiązaniami technicznymi odpowiednimi dla ich obiektów.
7)

Zadanie: Prowadzenie kwerend archiwalnych mających na celu pozyskanie dokumentacji dla
obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie Miasta. Biuro Miejskiego Konserwatora
Zabytków prowadzi na bieżąco kwerendy archiwalne, głównie w sytuacjach planowania nowych
inwestycji, a także doraźnie w ramach procedury wydawania opinii konserwatorskich, uzgodnień,
pozwoleń a także w związku z nadzorem i aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków.

8)

Zadanie: Digitalizacja oraz publikacja w Internecie informacji o zabytkach. Na stronach
internetowych: www.wirtualnaruda.pl oraz www.mkzruda.pl publikowane są na bieżąco:
- decyzje o wpisie do rejestru zabytków;
- karty ewidencyjne zabytków tzw. białe karty.
Ponadto w 2020 roku opublikowano na stronie www.wirtualnaruda.pl następujące dane:
- informacje dotyczące historii Koksowni Orzegów;
- informacje

dotyczące

historii

Wielkiego

Pieca

Hutniczego

oraz

dane

na

temat

przeprowadzonego konkursu na projekt Rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Hutniczego
na cele turystyczno-kulturalne wraz z prezentacją nadesłanych prac;
- informacje dotyczące planowanego Parku Kulturowego Osada Przemysłowa Ruda wraz
z projektem uchwały w tym zakresie.
9) Zadanie: Utrzymywanie systemu oznakowania zabytkowych obiektów w mieście, wprowadzanie
ewentualnych uzupełnień i korekt. W ramach wykonanego na terenie miasta znakowania
obiektów zabytkowych od początku zadania do 2020 r. oznakowano 150 różnych obiektów. Stale
utrzymywana i aktualizowana jest strona internetowa www.wirtualnaruda.pl, na której
umieszczono wszystkie informacje o zabytkowych obiektach z obszaru miasta. Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytków nadzoruje także stan tabliczek. W 2020 roku wymieniono zdewastowane
tablice informacyjne znajdujące się na terenie średniowiecznego gródka w Kochłowicach.
10) Zadanie: Prace nad programem iluminacji najcenniejszych i najciekawszych zabytków gminy.
Zadanie w trakcie realizacji.
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Przedstawione

poniżej

wskaźniki

rejestrują

pośrednie

rezultaty

programu,

możliwe

do monitorowania w trakcie jego realizacji, można jednak przewidywać, że większość efektów
osiągniętych w czasie realizacji Gminnego Programu Ochrony Zabytków będzie oddziaływać
również w kolejnych latach po jego zakończeniu.
Wartość
bazowa 2018

Wskaźnik
Procent środków z budżetu miasta
przeznaczonych na opiekę i ochronę
nad zabytkami – średnia z okresu
obowiązywania programu

Wartość
za rok 2020

Wartość
docelowa
2022

0,2 %

0,30%

0,2 %

Liczba organizacji pozarządowych
administrujących/dzierżawiących obiekty
zabytkowe zlokalizowane na terenie miasta

4

5

5

Liczba kontroli oceniających stan zabytków
w ciągu roku

24

22

26

Liczba obiektów militarnych
wykorzystywanych do celów turystycznych

5

6

6

150

150

150

Liczba oznakowanych obiektów zabytkowych
Rozdział 12

Stan mienia komunalnego
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Ruda Śląska została opracowywana jest zgodnie
z wymogami art. 267 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który
stanowi, że „Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca
roku

następującego

po

roku

budżetowym,

organowi

stanowiącemu

jednostki

samorządu

terytorialnego”. Informacja o stanie mienia Gminy-Miasta Ruda Śląska składa się z pięciu części
opisujących poszczególne elementy mienia w ujęciu ilościowym i wartościowym oraz zmian
zachodzących w jego stanie w okresach porównawczych. Gospodarowanie majątkiem Miasta dotyczy:
- 93 jednostek budżetowych,
- 10 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- samorządowego zakładu budżetowego,
- 4 samorządowych instytucji kultury,
- Powiatowego Urzędu Pracy,
realizujących zadania własne z zakresu samorządu gminnego i powiatowego.
Ponadto Miasto Ruda Śląska posiada udziały i akcje w 13 spółkach prawa handlowego, z czego
-

100% udziałów w sześciu spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,

-

udział większościowy w dwóch spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,

-

udział mniejszościowy w trzech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,

-

akcjonariat mniejszościowy w dwóch spółkach akcyjnych.
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Zgodnie z Zarządzeniem nr SP.0050.1.123.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 grudnia 2015
roku w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia Miasta Ruda Śląska z późn. zm., informacja
o stanie mienia uwzględnia dane na 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2020 r.
Pełna treść Informacji o stanie mienia Miasta Ruda Śląska stanowi załącznik nr 3.
Rozdział 13
Zasoby terenów pod budownictwo mieszkaniowe
W 2020 roku gmina Ruda Śląska przygotowała do zbycia z przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową grunty o łącznej powierzchni 4,2 ha, czyli 4 nieruchomości, z czego 1 pod zabudowę
indywidualną przy ul. Wyzwolenia i 3 realizowane pod dewelopera, przy ul. Mikołaja Reja, Tadeusza
Sygetyńskiego i Lisiej. W celu zbycia przedmiotowych gruntów zorganizowano 6 przetargów. Uzyskano
kwotę netto ze sprzedaży: 4 073 410 zł.
Rozdział 14
Komunikacja i transport w mieście
Zadania związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach
pasażerskich

dla

miasta

Ruda

Śląska

realizuje

Górnośląsko

-

Zagłębiowska

Metropolia

w Katowicach.
Pełnomocnik

Prezydenta

Miasta

ds.

Transportu

Zbiorowego,

zgodnie

z

posiadanymi

uprawnieniami, w 2020 r. podjął czynności w następujących obszarach, dotyczących funkcjonowania
transportu zbiorowego:
1.

Czynności techniczne usprawniające funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego.
W celu zachęcenia podróżnych do korzystania z usług transportu publicznego, niezbędna jest

poprawa infrastruktury w zakresie inwestycji (projektowanie nowych sieci transportu), modernizacja
istniejących sieci transportu oraz szereg działań zmierzających do niwelowania nieprawidłowości
występujących czy też powstałych w ostatnim czasie w tym obszarze. Dotyczy to głównie:
1)

miejsc

przystankowych:

budowa

wiat,

niezwłoczna

wymiana

zniszczonych

informacji

przystankowych, jasny i przejrzysty rozkład jazdy środków komunikacji publicznej, poprawa
komfortu dojścia do przystanku, budowa zatok przystankowych,
2)

powstawania

węzłów

przesiadkowych:

poprawa

dostępności

do

stacji

i

przystanków

przesiadkowych, wyposażenie w urządzenia stwarzające dobre warunki dla osób oczekujących
na przejazd publicznym transportem drogowym, zwiększenie dostępności do automatów
biletowych.
W minionym roku w tym obszarze podjęto działania, zmierzające do realnej poprawy
funkcjonowania transportu zbiorowego oraz niwelujące nieprawidłowości, które obejmowały:
- informację stacyjną na dworcu PKP w Rudzie Śląskiej – Chebziu;
- wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na wyznaczonych przystankach
węzłowych;
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- wymianę zniszczonej (nieczytelnej) informacji przystankowej na przystankach komunikacji
autobusowej i tramwajowej na terenie miasta Ruda Śląska;
- tymczasową zmianę lokalizacji przystanków komunikacji publicznej w związku z prowadzonymi
działaniami inwestycyjnymi, czy pracami remontowymi;
- czynności administracyjne związane z realizacją przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię
zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.
2.

Optymalizacja sieci połączeń publicznego transportu zbiorowego.
Dobrze funkcjonujący transport zbiorowy z jednej strony pozwala na swobodne przemieszczanie

się mieszkańców do miejsc zatrudnienia, nauki, placówek kultury, centrów handlowych, itp.,
z drugiej strony, w rejonach dużego zatłoczenia dróg, stanowi realną alternatywę dla użytkowników
samochodów

osobowych

i

nabiera

coraz

większego

znaczenia,

jako

czynnik

równowagi

funkcjonowania różnych środków przewozowych. Wzmożony ruch na drogach powoduje zatory,
mające niepożądane skutki, takie jak wydłużanie czasu podróży, zanieczyszczanie powietrza, wzrost
liczby wypadków drogowych, zmiany klimatyczne.
Jednym z rozwiązań mogących przeciwdziałać zwiększającemu się zatłoczeniu dróg, jest
zapewnienie dostępnego dla każdego podróżnego transportu publicznego, będącego realną
konkurencją dla motoryzacji indywidualnej. W tym przypadku niezwykle istotny jest monitoring
funkcjonującego systemu transportu zbiorowego i optymalizacja połączeń tego systemu. Pełnomocnik
Prezydenta Miasta ds. Transportu Zbiorowego w 2020 r. przeprowadził działania w tym obszarze, które
dotyczyły:
1)

zwiększenia kontroli stanu technicznego taboru obsługującego linię nr: „39”;

2)

ograniczenia/zwiększenia oferty przewozowej w związku z dynamiką rozprzestrzeniania się
choroby COVID-19;

3)

opiniowania funkcjonowania komunikacji publicznej dotyczącej „Katowickiego Systemu
Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych”;

4)

uzgodnień funkcjonowania komunikacji autobusowej nr: („7”, „7N”, „177”) podczas budowy
odwodnienia ul. Wyzwolenia;

5)

wprowadzenia korekt godzin kursowania autobusu linii nr: „121”;

6)

czasowej zmiany lokalizacji przystanku dla linii autobusowych nr: „82”, „98”, „120”, „130”,
„130N”, „255” i „669” w ciągu ul. Kłodnickiej;

7)

stanowiska miasta Ruda Śląska w sprawie reaktywowania połączeń na liniach nr: „39”, „146”,
„155” i „230” obsługujących dotychczas przystanek przy sklepie wielkopowierzchniowym na ul.
Bukowej;

8)

opiniowania funkcjonowania komunikacji publicznej na liniach nr: „39”, „146” i „230”, celem
obsługi przystanku „Ruda Śląska – Klary”;

9)

stanowiska miasta Ruda Śląska w sprawie „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego
Transportu Zbiorowego dla obszaru Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin,
z którymi zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko –Zagłębiowskiej Metropolii
zadania własnego gmin, tj. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego”;
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10) czynności kontrolnych na liniach komunikacji publicznej funkcjonującej na obszarze Górnośląsko
– Zagłębiowskiej Metropolii (GZM);
11) planowania wielkości pracy eksploatacyjnej środków komunikacji publicznej w 2021 r.
3.

Spotkania z mieszkańcami, konferencje i odczyty naukowe obejmujące swym zasięgiem
funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego.
Pełnomocnik

Prezydenta

Miasta

ds.

Transportu

Zbiorowego

w

2020

r.

uczestniczył

w konferencjach naukowych i seminariach, które podejmowały temat publicznego transportu
zbiorowego. Ze względu na pandemię wszystkie szkolenia odbywały się w trybie zdalnym. Tematyka
ww. działań obejmowała w głównej mierze takie zagadnienia jak:
- uwagi i problematykę funkcjonowania transportu w miastach GZM,
- rola transportu (w tym transportu zbiorowego) w funkcjonowaniu nowoczesnego miasta,
- rozwój transportu kolejowego na obszarze GZM,
- optymalizacja miejskiego systemu transportowego,
- inteligentne i zintegrowane systemy transportowe (aplikacje mobilne, biletomaty, systemy
informacji przystankowej, inteligentne systemy płatności),
- idea Smart w rozwoju miasta.
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CZĘŚĆ III
BUDŻET OBYWATELSKI
Rozdział 1
Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego, które zostały uwzględnione w uchwale
budżetowej na 2020 r.

Plan zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020
w złotych
Dział

Rozdz. Nazwa

Zadanie

Jednostka
realizująca

Plan

1

2

4

5

6

I.

3

ZADANIA DUŻE

801
80101

1 144 000,00

OŚWIATA
I WYCHOWANIE

394 000,00

SZKOŁY PODSTAWOWE

394 000,00
ŚCIEŻKA AKTYWIZACYJNA

900

90095

750 000,00

POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ

750 000,00
WYDZIAŁ
INWESTYCJI

ZADANIA MAŁE

801
80101

394 000,00

GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

SKWER PRZY UL. SOLIDARNOŚCI
W HALEMBIE – MIEJSCE
SPOTKAŃ I INTEGRACJI

II.

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

750 000,00
2 850 000,00

OŚWIATA
I WYCHOWANIE

2 040 000,00

SZKOŁY PODSTAWOWE

1 280 000,00
MODERNIZACJA BOISKA
DO PIŁKI SIATKOWEJ
I BADMINTONA NA ULICY
BYTOMSKIEJ 8 RUDA ŚLĄSKA
- ORZEGÓW

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

200 000,00

HALEMBSKA STREFA
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 –
UL. KSIĘDZA PAWŁA LEXA 14
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – ETAP II

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

270 000,00

STREFA GIER I REKREACJI PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8
WYDZIAŁ
IM. MIŁOŚNIKÓW ZIEMI SLĄSKIEJ INWESTYCJI
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

270 000,00

WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA
Z TRAWY NATURALNEJ
WYDZIAŁ
NA TRAWĘ SYNTETYCZNĄ
INWESTYCJI
PRZY BUDYNKU SZKOŁY

270 000,00
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PODSTAWOWEJ NR 40
IM. KAROLA GODULI
NA UL. JOANNY 13
MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23
IM. JANA BRZECHWY W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ

80104

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

LICEA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SZKOŁY
ZAWODOWE
SPECJALNE

90095

270 000,00

220 000,00
„ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO”
– BUDOWA SIŁOWNI
WYDZIAŁ
NAPOWIETRZNEJ PRZY ZESPOLE INWESTYCJI
SZKÓŁ NR 7 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

900

270 000,00

270 000,00
MODERNIZACJA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO
DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI
WYDZIAŁ
PRZY IV LICEUM
INWESTYCJI
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ-ORZEGOWIE

80134

270 000,00

270 000,00

PRZEDSZKOLA
„RADOSNY PLAC ZABAW”,
PRZYJAZNA STREFA
AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ
DZIECI, PRZY MIEJSKIM
PRZEDSZKOLU NR 4 IM. MISIA
USZATKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

80120

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

220 000,00

GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

810 000,00

POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ

810 000,00
PLANTY KOCHŁOWICE 2.0 –
MIEJSCE INTEGRACJI RUDZIAN

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

270 000,00

LINOWY ZAWRÓT GŁOWY –
DUŻA TYROLKA, PIRAMIDA
I TRAMPOLINY
W STREFIE AKTYWNOŚCI
NA OSIEDLU BYKOWINA

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

270 000,00

REWITALIZACJA PODWÓRKA
W REJONIE UL. HUSARSKIEJ
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ BIELSZOWICACH

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

270 000,00

RAZEM I + II

3 994 000,00
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Rozdział 2
Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego, które zostały uwzględnione w uchwale
budżetowej, a nie zostały wykonane

Lp.

Liczba głosów oddanych
na zadanie

nazwa zadania i lokalizacja (dzielnica)

1

Ścieżka aktywizacyjna - Bielszowice

972

2

„Radosny Plac Zabaw”, przyjazna strefa aktywności ruchowej
dzieci, przy Miejskim Przedszkolu nr 4 Im. Misia Uszatka w Rudzie
Śląskiej – Nowy Bytom

340

Uwagi dotyczące realizacji ww. zadań:
1. „Ścieżka aktywizacyjna” – z zaplanowanych w uchwale budżetowej środków finansowych
na realizację zadania, w wysokości 394 000 zł, wydatkowano 14 760,00 zł, tj. 3,75 %. Środki
przeznaczone zostały na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. Ogłoszone
postępowanie przetargowe doprowadziło do wyłonienia wykonawcy, jednak ostatecznie
realizacja zadania została wstrzymana oraz odstąpiono od umowy, w związku z brakiem
możliwości dotrzymania przez wykonawcę terminu wykonania inwestycji. Zadanie przewidziane
jest do realizacji w 2021 r. Na wykonanie inwestycji Miasto otrzymało środki z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 410 740,00 zł.
2. „Radosny Plac Zabaw”, przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci, przy Miejskim Przedszkolu
nr 4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej - z zaplanowanych w uchwale budżetowej środków
finansowych na realizację zadania w wysokości 270 000,00 zł wydatkowano 121 171,00 zł,
tj. 44,88 %. W ramach zadania wykonano wymianę ogrodzenia oraz część prac związanych
z wymianą urządzeń zabawowych. Wykonawca, ze względu na brak mocy przerobowych, nie mógł
dokończyć zadania w terminie, w związku z czym końcowy odbiór zadania zaplanowany został
na I kwartał 2021 r. Zadanie zostało ukończone i odbiór nastąpił 16 marca 2021 r.
Rozdział 3
Wysokość środków finansowych przeznaczonych w uchwale budżetowej na realizację zadań
wybranych w ramach budżetu obywatelskiego oraz stopień ich wykorzystania

Dział

Rozdz.

Nazwa

Zadanie

Jednostka
realizując
a

Plan

Wykonanie

%

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

ZADANIA DUŻE

801
80101

1 138 000,00

676 308,99

59,43%

OŚWIATA
I
WYCHOWANIE

394 000,00

14 760,00

3,75%

SZKOŁY
PODSTAWOWE

394 000,00

14 760,00

3,75%
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ŚCIEŻKA
AKTYWIZACYJNA

900

90095

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

394 000,00

14 760,00

3,75%

GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

744 000,00

661 548,99

88,92%

POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ

744 000,00

661 548,99

88,92%

744 000,00

661 548,99

88,92%

2 856 000,00

2 326 147,90

81,45%

OŚWIATA
I WYCHOWANIE

2 040 000,00

1 578 514,70

77,38%

SZKOŁY
PODSTAWOWE

1 280 000,00

1 037 293,27

81,04%

MODERNIZACJA BOISKA
DO PIŁKI SIATKOWEJ
I BADMINTONA NA ULICY WYDZIAŁ
BYTOMSKIEJ 8 RUDA
INWESTYCJI
ŚLĄSKA
- ORZEGÓW

200 000,00

134 253,33

67,13%

HALEMBSKA STREFA
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
PRZY SZKOLE
WYDZIAŁ
PODSTAWOWEJ NR 24 –
INWESTYCJI
UL. KSIĘDZA PAWŁA
LEXA 14 W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ – ETAP II

270 000,00

187 407,31

69,41%

STREFA GIER
I REKREACJI
PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 8
IM. MIŁOŚNIKÓW ZIEMI
SLĄSKIEJ W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

270 000,00

205 438,47

76,09%

WYMIANA NAWIERZCHNI
BOISKA
Z TRAWY NATURALNEJ
NA TRAWĘ
SYNTETYCZNĄ
PRZY BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 40
IM. KAROLA GODULI NA
UL. JOANNY 13

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

270 000,00

248 270,46

91,95%

MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 23
IM. JANA BRZECHWY W
RUDZIE ŚLĄSKIEJ

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

270 000,00

261 923,70

97,01%

270 000,00

121 171,00

44,88%

SKWER
PRZY UL. SOLIDARNOŚCI
W HALEMBIE – MIEJSCE
SPOTKAŃ I INTEGRACJI
II.

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

ZADANIA MAŁE

801

80101

80104

PRZEDSZKOLA

260

„RADOSNY PLAC
ZABAW”, PRZYJAZNA
STREFA AKTYWNOŚCI
RUCHOWEJ DZIECI,
PRZY MIEJSKIM
PRZEDSZKOLU NR 4 IM.
MISIA USZATKA
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

80120

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

270 000,00

121 171,00

44,88%

270 000,00

269 430,43

99,79%

270 000,00

269 430,43

99,79%

220 000,00

150 620,00

68,46%

220 000,00

150 620,00

68,46%

GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

816 000,00

747 633,20

91,62%

POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ

816 000,00

747 633,20

91,62%

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

276 000,00

275 541,34

99,83%

LINOWY ZAWRÓT
GŁOWY – DUŻA
TYROLKA, PIRAMIDA
WYDZIAŁ
I TRAMPOLINY
INWESTYCJI
W STREFIE AKTYWNOŚCI
NA OSIEDLU BYKOWINA

270 000,00

203 531,88

75,38%

REWITALIZACJA
PODWÓRKA
W REJONIE
UL. HUSARSKIEJ
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
- BIELSZOWICACH

270 000,00

268 559,98

99,47%

3 002 456,89

75,17%

LICEA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MODERNIZACJA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO DO
KOSZYKÓWKI
I SIATKÓWKI PRZY
WYDZIAŁ
IV LICEUM
INWESTYCJI
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
- ORZEGOWIE

80134

SZKOŁY
ZAWODOWE
SPECJALNE
„ŻYJ ZDROWO NA
SPORTOWO”
– BUDOWA SIŁOWNI
NAPOWIETRZNEJ PRZY
ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W
RUDZIE ŚLĄSKIEJ

900

90095

PLANTY KOCHŁOWICE
2.0 – MIEJSCE
INTEGRACJI RUDZIAN

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

RAZEM I + II

3 994 000,00
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CZĘŚĆ IV
REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Rada Miasta Ruda Śląska podjęła 177 uchwał,
z których 170 zostało przekazanych do wykonania Prezydentowi Miasta. Uwzględniając przedmiot
regulacji oraz projektodawców podjętych uchwał (komórki organizacyjne Urzędu Miasta i miejskie
jednostki organizacyjne, radnych), w 2020 r. Rada Miasta Ruda Śląska podjęła:
1)

33 uchwały dotyczące budżetu miasta (Wydział Budżetu Miasta);

2)

13 uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach ze 100% udziałem Miasta
(Wydział Nadzoru Właścicielskiego);

3)

14 uchwał dotyczących lokali użytkowych (Wydział Spraw Lokalowych);

4)

7 uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy (Biuro Geodety Miasta);

5)

1 uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (Wydział Urbanistyki
i Architektury);

6)

19 uchwał w zakresie oświaty (Wydział Oświaty);

7)

24 uchwały z zakresu ochrony zdrowia (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych);

8)

2 uchwały z zakresu podatków (Wydział Podatków i Opłat Lokalnych);

9)

2 uchwały w zakresie dróg w mieście (Wydział Dróg i Mostów);

10) 3 uchwały w zakresie gospodarki nieruchomościami (Wydział Gospodarki Nieruchomościami);
11) 13 uchwał z zakresu gospodarki komunalnej (Wydział Gospodarki Komunalnej);
12) 6 uchwał z zakresu ochrony środowiska (Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa);
13) 1 uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie
na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia
pojazdu (Wydział Zarządzania Kryzysowego);
14) 24 uchwały z zakresu działania Rady Miasta (Kancelaria Rady Miasta);
15) 17 uchwał przekazanych do wykonania Prezydentowi Miasta,
16) 7 uchwał przekazanych do wykonania Przewodniczącej Rady Miasta.
17) 3 uchwały w sprawie wystosowania apelu do władz, wymagań jakie powinien spełniać projekt
budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska, określenia szczegółowych wymogów opracowania
Raportu o stanie gminy w roku 2019 (Kancelaria Urzędu Miasta);
18) 3 uchwały w sprawie działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska (Wydział Rozwoju
Miasta);
19) 1 uchwała w zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
(MOSiR);
20) 8 uchwał z zakresu pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej).
Na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska do Rady Miasta zostało przekazanych 151 projektów
uchwał celem ich procedowania, w tym 45 aktów prawa miejscowego, które były konsultowane
w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających
siedzibę i działających na terenie miasta Ruda Śląska.
262

Rozdział 1
Wykaz uchwał wykonanych przez Prezydenta Miasta
1.

Uchwały wdrożone i w całości zrealizowane:

Lp.

nr uchwały

jednostka
wykonująca

data podjęcia

przedmiot regulacji

FB

1.

PR.0007.1.2020

16.01.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.280.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020
– 2041

2.

PR.0007.2.2020

16.01.2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2020

FB

16.01.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019r.
w sprawie budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2020

FB

30.01.2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Poradni Medycyny
Szkolnej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie
Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej
163 nadanego uchwałą Nr PR.0007.206.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada
2017 r.

EZ

EZ

3.

4.

PR.0007.3.2020

PR.0007.4.2020

5.

PR.0007.5.2020

30.01.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody Przychodni
Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej
z siedzibą przy ul. Siekiela 13 na oddanie
w dzierżawę sprzętu stomatologicznego

6.

PR.0007.6.2020

30.01.2020 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych działających
na terenie Miasta Ruda Śląska

EZ

30.01.2020 r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń
w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli oraz warunków i sposobu ich
przyznawania

EO

30.01.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr PR.0007.248.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia czteroletniego Technikum
nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rudzie
Śląskiej w pięcioletnie Technikum nr 1
im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej

EO

EO

EO

7.

8.

PR.0007.7.2020

PR.0007.10.2020

9.

PR.0007.11.2020

30.01.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr PR.0007.253.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia czteroletniego Technikum
nr 2 im. Stanisława Ligonia w Rudzie
Śląskiej w pięcioletnie Technikum nr 2
im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej

10.

PR.0007.12.2020

30.01.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr PR.0007.252.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada
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2019 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia czteroletniego Technikum
nr 3 w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie
Technikum nr 3 w Rudzie Śląskiej

11.

12.

PR.0007.13.2020

PR.0007.14.2020

30.01.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr PR.0007.251.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia czteroletniego Technikum
nr 4 w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie
Technikum nr 4 w Rudzie Śląskiej

EO

30.01.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr PR.0007.250.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia czteroletniego Technikum
nr 5 w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie
Technikum nr 5 w Rudzie Śląskiej

EO

EO

13.

PR.0007.15.2020

30.01.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr PR.0007.249.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia czteroletniego Technikum
nr 6 w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie
Technikum nr 6 w Rudzie Śląskiej

14.

PR.0007.16.2020

30.01.2020 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji
Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2020

PR

15.

PR.0007.17.2020

30.01.2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań
z działalności Komisji Rady Miasta Ruda
Śląska za rok 2019

PR

30.01.2020 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli
Rady Miasta Ruda Śląska do składu Miejskiej
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w Rudzie Śląskiej na lata 2020-2022

PR

30.01.2020 r.

w sprawie wystosowania apelu do Prezesa
Rady Ministrów o wprowadzenie 50-cio
procentowych dopłat z budżetu państwa
do ponoszonych przez mieszkańców Ruda
Śląska opłat za śmieci

SP

30.01.2020 r.

w sprawie wniosku Spółki Fabryka
Przestrzeni Sp. z o.o. z dnia 6 listopada
2019 r. w sprawie terminu zapłaty opłaty
rocznej za użytkowanie wieczyste
nieruchomości zlokalizowanej w Rudzie
Śląskiej przy ul. Chryzantem

PR

27.02.2020 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia
Miejskiego Przedszkola nr 35 w Rudzie
Śląskiej, poprzez likwidację drugiego
miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w budynku
przy ul. Ludwika Zamenhofa 12 w Rudzie
Śląskiej

EO

27.02.2020 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia
Miejskiego Przedszkola nr 39
im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej
poprzez likwidację drugiego miejsca
prowadzenia zajęć dydaktycznych,

EO

16.

17.

18.

19.

20.

PR.0007.18.2020

PR.0007.19.2020

PR.0007.21.2020

PR.0007.22.2020

PR.0007.23.2020
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wychowawczych i opiekuńczych w budynku
przy ul. ks. Pawła Lexa 14 w Rudzie Śląskiej

21.

PR.0007.24.2020

27.02.2020 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia
Miejskiego Przedszkola nr 44 im. Koniczynki
w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację
drugiego miejsca prowadzenia zajęć
dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych w budynku
przy ul. Bytomskiej 8 w Rudzie Śląskiej

EO

FB

22.

PR.0007.25.2020

27.02.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.280.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020
– 2041

23.

PR.0007.26.2020

27.02.2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2019

FB

27.02.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019r.
w sprawie budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2020

FB

27.02.2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Przychodni
Rejonowej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie
Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli
51b, nadanego Uchwałą Nr
PR.0007.213.2017 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 30 listopada 2017 r.

EZ

27.02.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały
nr PR.0007.231.2019 z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie zasad udostępnienia
i odpłatności za korzystanie z obiektów
sportowych administrowanych przez Miejski
Ośrodek Sportu i rekreacji w Rudzie Śląskiej

27.02.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu gruntu na czas
nieoznaczony z przeznaczeniem pod garaż
murowany nr 14 w zespole nr III położony
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Otylii

AL

AL

24

25.

26.

27.

PR.0007.27.2020

PR.0007.28.2020

PR.0007.29.2020

PR.0007.31.2020

MOSiR

28.

PR.0007.32.2020

27.02.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu gruntu na czas
nieoznaczony z przeznaczeniem pod garaż
murowany nr 1 w zespole nr IV położony
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Jana
Furgoła

29.

PR.0007.33.2020

27.02.2020 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze
wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej –
Kochłowicach

AM

27.02.2020 r.

w sprawie petycji z dnia 27 listopada 2019r.
złożonej przez xxx xxx w sprawie
odrzucenia projektu uchwały w sprawie
utworzenia w mieście Ruda Śląska parku

PR

30.

PR.0007.35.2020
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kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy
Osada Przemysłowa Ruda”
31.

PR.0007.36.2020

27.02.2020 r.

w sprawie skargi z dnia 16 grudnia 2019 r.
złożonej przez Państwo xxx na Prezydenta
Miasta Ruda Śląska

PR

32.

PR.0007.37.2020

30.04.2020 r.

w sprawie określenia szczegółowych
wymogów opracowania Raportu o stanie
gminy za rok 2019

SP

FB

33.

PR.0007.38.2020

30.04.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.280.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020
– 2041

34.

PR.0007.39.2020

30.04.2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2020

FB

30.04.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019r.
w sprawie budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2020

FB

30.04.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
podwyższenie kapitału zakładowego spółki
pod firmą Aquadrom Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie
Śląskiej

PW

30.04.2020 r.

w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony
Narodowej z wnioskiem o zezwolenie
na utworzenie jednego oddziału
przygotowania wojskowego w IV Liceum
Ogólnokształcącym im. H. C. Hoovera
w Rudzie Śląskiej

EO

30.04.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody Przychodni
Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej
z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
na oddanie w najem gabinetu
przeznaczonego na prowadzenie porad
z zakresu dietetyki i planowania żywienia

EZ

30.04.2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 163/X/2007
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 kwietnia
2007 r. w sprawie prowadzenia i rozwijania
na terenie miasta Ruda Śląska świadczenia
w formie organizowania mieszkań
readaptacyjnych dla osób pozbawionych
schronienia, w tym dla osób bezdomnych
oraz określenia zasad i warunków
korzystania z nich

MOPS

MOPS

35.

36.

37.

38.

39.

PR.0007.40.2020

PR.0007.42.2020

PR.0007.44.2020

PR.0007.45.2020

PR.0007.46.2020

40.

PR.0007.47.2020

30.04.2020 r.

w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej,
na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

41.

PR.0007.48.2020

30.04.2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg
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KD

publicznych, których zarządcą jest
Prezydent Miasta Ruda Śląska
42.

43

PR.0007.51.2020

PR.0007.53.2020

30.04.2020 r.

w sprawie postanowienia o odbieraniu
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

KK

30.04.2020 r.

w sprawie wniesienia skargi
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Śląskiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku,
nr NPII.4131.1.279.2020, w sprawie
stwierdzenia nieważności uchwały
Nr PR.0007.34.2020 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr PR.0007.162.2017 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia 15 listopada
2017 r. w sprawie nadania Statutu
Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska

PR

FB

44.

PR.0007.54.2020

28.05.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.280.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020
– 2041

45.

PR.0007.55.2020

28.05.2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2020

FB

28.05.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019r.
w sprawie budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2020

FB

EO

46.

PR.0007.56.2020

47.

PR.0007.57.2020

28.05.2020 r.

w sprawie przekształcenia Miejskiego
Przedszkola nr 35 w Rudzie Śląskiej poprzez
likwidację drugiego miejsca prowadzenia
zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych w budynku przy ul. Ludwika
Zamenhofa 12 w Rudzie Śląskiej

48.

PR.0007.58.2020

28.05.2020 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego
Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta
Ruda Śląska

PR

28.05.2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji Programu Współpracy Miasta
Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2019

EZ

KK

KK

49.

PR.0007.59.2020

50.

PR.0007.61.2020

28.05.2020 r.

w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od nieruchomości,
na której znajduje się domek letniskowy
lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe

51.

PR.0007.62.2020

28.05.2020 r.

w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

267

52.

53.

PR.0007.63.2020

PR.0007.64.2020

28.05.2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

KK

25.06.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały
Nr PR.0007.64.2020 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 11.12.2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia
kredytu spółce pod firmą Aquadrom spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Rudzie Śląskiej z przeznaczeniem
na refinansowanie kredytu inwestycyjnego

PW

FB

54.

PR.0007.65.2020

25.06.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.280.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020
- 2041

55.

PR.0007.66.2020

25.06.2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków oraz rozchodów budżetu miasta
na prawach powiatu na rok 2020

FB

25.06.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2020
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019r.
w sprawie budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2020

FB

25.06.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na podwyższenie kapitału zakładowego
spółki pod firmą Aquadrom Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Rudzie Śląskiej

PW

EO

56.

57.

PR.0007.67.2020

PR.0007.68.2020

58.

PR.0007.69.2020

25.06.2020 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej
poprzez utworzenie i włączenie do niego
dwuletniej branżowej szkoły II stopnia

59.

PR.0007.72.2020

25.06.2020 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze
wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej Kochłowicach

AM

60.

PR.0007.73.2020

25.06.2020 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze
wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej Rudzie

AM

61.

PR.0007.74.2020

25.06.2020 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze
wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej Bielszowicach

AM

62.

PR.0007.75.2020

25.06.2020 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy drogi
publicznej, położonej w Rudzie Śląskiej
w dzielnicy Ruda

AM

62.

PR.0007.76.2020

25.06.2020 r.

w sprawie skargi z dnia 6 lutego 2020 r.
złożonej przez p. xxx na Prezydenta Miasta
Ruda Śląska

PR

64.

PR.0007.77.2020

13.08.2020 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej przy ul. Wawrzyńca
Szczudlaka w Rudzie Śląskiej

AU

65.

PR.0007.78.2020

13.08.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu

AL
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zawarcia umowy najmu gruntu na czas
nieoznaczony z przeznaczeniem pod garaż
murowany nr 4 w zespole nr II położony
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Jana
Furgoła

66.

67.

68.

69.

70.

PR.0007.79.2020

PR.0007.80.2020

PR.0007.81.2020

PR.0007.82.2020

PR.0007.84.2020

13.08.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu gruntu na czas
nieoznaczony
z przeznaczeniem pod garaż murowany nr 3
w zespole nr II położony w Rudzie Śląskiej
w rejonie ulicy Jana Furgoła

AL

13.08.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu gruntu na czas
nieoznaczony z przeznaczeniem pod garaż
murowany nr 2 w zespole nr III położony
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Jana
Furgoła

AL

13.08.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu gruntu na czas
nieoznaczony z przeznaczeniem pod garaż
murowany nr 9 w zespole nr III położony
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Jana
Furgoła

AL

13.08.2020 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi
Wojewody Śląskiego z dnia 16 lipca 2020
roku, nr NPII.4131.2.101.2020, na uchwałę
Nr PR.0007.74.2019 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej oraz udzielenia
odpowiedzi na skargę

PR

27.08.2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
miasta na prawach powiatu Ruda Śląska
za rok 2019

FB

FB

71.

PR.0007.85.2020

27.08.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.007.280.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata
2020-2041

72.

PR.0007.86.2020

27.08.2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków oraz przychodów budżetu
miasta na prawach powiatu na rok 2020

FB

FB

EO

73.

PR.0007.87.2020

27.08.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019r.
w sprawie budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2020

74.

PR.0007.88.2020

27.08.2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w mieście Ruda Śląska
w roku szkolnym 2020/2021
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

PR.0007.89.2020

PR.0007.90.2020

PR.0007.91.2020

PR.0007.92.2020

PR.0007.93.2020

PR.0007.94.2020

PR.0007.95.2020

27.08.2020 r.

w sprawie przekształcenia Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej
poprzez utworzenie w Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Rudzie Śląskiej dwuletniej
branżowej szkoły II stopnia

EO

27.08.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały
nr PR.0007.141.2019 r. Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 29.08.2019 r. w sprawie
ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto
Ruda Śląska

EO

27.08.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały
Nr PR.0007.170.2019 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 19.09.2019 r. w sprawie
powołania i zwołania pierwszego
posiedzenia Rady Społecznej Przychodni
Rejonowej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie
Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29

EZ

27.08.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały
Nr PR.0007.179.2019 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 19.09.2019 r. w sprawie
powołania i zwołania pierwszego
posiedzenia Rady Społecznej Poradni
Medycyny Szkolnej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Radoszowskiej 163

EZ

27.08.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy gruntu na czas
oznaczony 25 lat z przeznaczeniem
pod ogródki rekreacyjne położone w rejonie
ul. Panewnickiej

KG

27.08.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego zawarcia
umów dzierżawy na czas oznaczony 25 lat
z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne
w rejonie ul. Stanisława Moniuszki

KG

27.08.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy gruntu na czas
oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod
uprawy rolne na nieruchomości położonej
w rejonie ul. Władysława Jagiełły

KG

27.08.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr
933/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zaliczenia
dróg publicznych na terenie Miasta Ruda
Śląska do kategorii dróg gminnych wraz
z ustaleniem ich przebiegu

KD

w sprawie skargi z dnia 04.01.2020 r.
złożonej przez p. XXX na działanie
Prezydenta Miasta Ruda Śląska, Zastępców

PR

82.

PR.0007.96.2020

83.

PR.0007.100.2020 27.08.2020 r.
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Prezydenta Miasta Ruda Śląska, Straży
Miejskiej w Rudzie Śląskiej oraz Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej
PR.0007.101.2020 27.08.2020 r.

w sprawie skargi z dnia 31.05.2020 r.
złożonej przez p. XXX na Wydział Spraw
Lokalowych Urzędu Miasta Ruda Śląska

PR

85.

PR.0007.102.2020 24.09.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.280.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020
- 2041

FB

86.

PR.0007.103.2020 24.09.2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2020

FB

PR.0007.104.2020 24.09.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019r.
w sprawie budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2020

FB

PR.0007.105.2020 24.09.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
podwyższenie kapitału zakładowego spółki
pod firmą Aquadrom Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie
Śląskiej

PW

89.

PR.0007.107.2020 24.09.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.47.2020
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.04.2020r.
w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej,
na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

MOPS

90.

PR.0007.108.2020 24.09.2020 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze
wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej Bielszowicach

AM

91.

PR.0007.109.2020 24.09.2020 r.

w sprawie uzupełnienia składu Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ruda
Śląska

PR

92.

PR.0007.110.2020 24.09.2020 r.

w sprawie petycji z dnia 18 czerwca 2020 r.
złożonej przez Pana Bartosza Gibałę,
reprezentującego Spółki Platinium Wellness
Sp. z o.o., Just Fit Sp. z o.o., Platinium
Investment Sp. z o.o.

PR

93.

PR.0007.111.2020 24.09.2020 r.

w sprawie petycji z dnia 13 lipca 2020 r.
złożonej przez pana xxx reprezentującego
xxx

PR

PR.0007.112.2020 07.10.2020 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym

KK

84.

87.

88.

94.
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PR.0007.113.2020 07.10.2020 r.

w sprawie wyrażenia intencji wniesienia
aportem do spółki Szpital Miejski w Rudzie
Śląskiej spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością nieruchomości
zabudowanej położonej przy ul. Głównej 11
w Rudzie Śląskiej

PW

96.

PR.0007.115.2020 07.10.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na podwyższenie kapitału zakładowego
spółki pod firmą Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie
Śląskiej

PW

97.

PR.0007.116.2020 07.10.2020 r.

w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości

FP

98.

PR.0007.117.2020 22.10.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.280.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020
- 2041

FB

99.

PR.0007.118.2020 22.10.2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2020

FB

PR.0007.119.2020 22.10.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019r.
w sprawie budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2020

FB

101.

PR.0007.120.2020 22.10.2020 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy pozbywają się
z terenu nieruchomości nieczystości
ciekłych oraz właścicieli nieruchomości,
którzy nie są obowiązani do ponoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy

KK

102.

PR.0007.121.2020 22.10.2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska

KK

103.

PR.0007.122.2020 22.10.2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

KK

104.

PR.0007.126.2020 22.10.2020 r.

w sprawie określenia zasad wyznaczenia
składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

AF

PR.0007.127.2020 22.10.2020 r.

w sprawie wniesienia skargi
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Śląskiego z dnia 1 października 2020 r.
nr NPII.4131.1.815.2020, w sprawie
stwierdzenia nieważności uchwały
Nr PR.0007.83.2020 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 27 sierpnia 2020 roku

PR

95.

100.

105
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w sprawie nieudzielenia Prezydentowi
Miasta Ruda Śląska wotum zaufania
106.

PR.0007.128.2020 22.10.2020 r.

w sprawie skargi z dnia 4 września 2020 r.
złożonej przez xxx na działanie Prezydenta
Miasta Ruda Śląska

PR

107.

PR.0007.129.2020 22.10.2020 r.

w sprawie skargi z dnia 25 maja 2020 r.
złożonej przez xxx na działanie Prezydenta
Miasta Ruda Śląska

PR

108.

PR.0007.130.2020 26.11.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.280.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020
- 2041

FB

109.

PR.0007.131.2020 26.11.2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków oraz przychodów budżetu
miasta na prawach powiatu na rok 2020

FB

110.

PR.0007.132.2020 26.11.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019r.
w sprawie budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2020

FB

111.

PR.0007.133.2020 26.11.2020 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

FP

PR.0007.134.2020 26.11.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
podwyższenie kapitału zakładowego spółki
pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Rudzie Śląskiej

PW

PR.0007.135.2020 26.11.2020 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych

KO

PR.0007.136.2020 26.11.2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości i sposobu jej składania
przez właścicieli nieruchomości, oraz
warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej

KK

PR.0007.137.2020 26.11.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały
Nr PR.0007.170.2019 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 19 września 2019 r. w sprawie
powołania i zwołania pierwszego
posiedzenia Rady Społecznej Przychodni
Rejonowej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie
Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 z późn.
zm.

EZ

PR.0007.140.2020 26.11.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr PR.0007.47.2020
Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej, na które
przeznacza się środki Państwowego

112.

113.

114.

115

116.
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MOPS

Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
PR.0007.141.2020 26.11.2020 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze
wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej Halembie

AM

118.

PR.0007.142.2020 26.11.2020 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela
Rady Miasta w Komisji ds. wyboru
kandydatów na członków Komitetu
Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

AF

119.

PR.0007.143.2020 26.11.2020 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela
Rady Miasta w Komitecie Rewitalizacji
Miasta Ruda Śląska

AF

PR.0007.144.2020 26.11.2020 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela
podmiotu tworzącego w skład Komisji
Konkursowej powołanej dla wyboru
kandydata na stanowisko Zastępcy
Kierownika Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
przy ul. Pokoju 4

PR

PR.0007.145.2020 26.11.2020 r.

w sprawie skargi z dnia 3 października 2020
r. złożonej przez p. xxx na działanie
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej

PR

PR.0007.147.2020 02.12.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr PR.0007.146.2016
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie przyjęcia programu
gospodarowania zasobem Miasta Ruda
Śląska w latach 2017 - 2021

AL

PR.0007.148.2020 14.12.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały
Nr PR.0007.63.2020 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

KK

124.

PR.0007.150.2020 29.12.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.280.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020
- 2041

FB

125.

PR.0007.151.2020 29.12.2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków oraz przychodów budżetu
miasta na prawach powiatu na rok 2020

FB

PR.0007.152.2020 29.12.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019r.
w sprawie budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2020

FB

PR.0007.155.2020 29.12.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na podwyższenie kapitału zakładowego
spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie
Śląskiej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie
Śląskiej

PW

117.

120.

121.

122.

123.

126.

127.
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PR.0007.156.2020 29.12.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na podwyższenie kapitału zakładowego
spółki pod firmą Aquadrom Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Rudzie Śląskiej

PW

129.

PR.0007.157.2020 29.12.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały
Nr PR.0007.228.2017 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 11.12.2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia
kredytu spółce pod firmą Aquadrom spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Rudzie Śląskiej z przeznaczeniem
na refinansowanie kredytu inwestycyjnego
zmienionej Uchwałą Nr PR.0007.64.2020
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2020r.

PW

130.

PR.0007.158.2020 29.12.2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji miasta Ruda Śląska

KO

PR.0007.160.2020 29.12.2020 r.

w sprawie określenia trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania

MOPS

PR.0007.161.2020 29.12.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr PR.0007.47.2020
Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej, na które
przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

MOPS

PR.0007.163.2020 29.12.2020 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Sztolniowej 6 za rok 2019

EZ

PR.0007.164.2020 29.12.2020 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Siekiela 13 za rok 2019

EZ

PR.0007.165.2020 29.12.2020 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Poradni Medycyny Szkolnej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Radoszowskiej 163 za rok 2019

EZ

PR.0007.166.2020 29.12.2020 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Pokoju 4 za rok 2019

EZ

PR.0007.167.2020 29.12.2020 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Przychodni Specjalistycznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Niedurnego 50 d za rok 2019

EZ

128.

131.

132.

133.

134.

135.

136

137.
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PR.0007.168.2020 29.12.2020 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Makuszyńskiego 7 za rok 2019

EZ

PR.0007.169.2020 29.12.2020 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 za rok
2019

EZ

PR.0007.170.2020 29.12.2020 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b za rok 2019

EZ

PR.0007.171.2020 29.12.2020 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana
Gierałtowskiego 29 za rok 2019

EZ

PR.0007.172.2020 29.12.2020 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Ośrodka Terapii Uzależnień
i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za rok 2019

EZ

PR.0007.173.2020 29.12.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody Przychodni
Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej
z siedzibą przy ul. Siekiela 13 na oddanie
w dzierżawę sprzętu stomatologicznego

EZ

144.

PR.0007.174.2020 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi
na projekt uchwały Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 27 sierpnia 2020 roku (druk nr 97/20)
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta
Ruda Śląska wotum zaufania

PR

145.

PR.0007.175.2020 29.12.2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021
- 2041

FB

146.

PR.0007.176.2020 29.12.2020 r.

w sprawie budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2021

FB

w sprawie skargi z dnia 9 listopada 2020 r.
złożonej przez p. xxx na działanie
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Rudzie Śląskiej

PR

138.

139.

140.

141.

142.

143

147.1 PR.0007.177.2020 29.12.2020 r.

Uchwały wdrożone, bezterminowo funkcjonujące w obrocie prawnym (realizowane na bieżąco)
Lp.

1.

nr uchwały

data podjęcia przedmiot regulacji

PR.0007.20.2020

w sprawie petycji z dnia 11 grudnia 2019 r.
złożonej przez pana xxx w sprawie
30.01.2020 r.
ustanowienia użytku ekologicznego „Dolina
Kochłówki” w Rudzie Śląskiej
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jednostka
wykonująca
KO

2.

PR.0007.30.2020

w sprawie zmiany uchwały
nr PR.0007.155.2019 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 19 września 2019 roku w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacaniu należności
27.02.2020 r. pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego
jednostkom organizacyjnym, a także
warunków dopuszczalności pomocy
publicznej oraz wskazania organów
właściwych do ich udzielania

3.

PR.0007.41.2020

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać
30.04.2020 r. projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda
Śląska

SP

4.

PR.0007.49.2020

w sprawie aktualizacji i przyjęcia
30.04.2020 r. do realizacji „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska”

KO

PR.0007.50.2020

w sprawie określenia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
30.04.2020 r.
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Ruda Śląska

KO

PR.0007.60.2020

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
udziału w użytkowanie wieczyste działki
28.05.2020 r. gruntu położonej w Rudzie Śląskiej –
Halembie przy ul. Międzyblokowej
zabudowanej garażami murowanymi

AL

7.

PR.0007.71.2020

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
udziałów w użytkowaniu wieczystym działek
25.06.2020 r. gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Wirku
w rejonie ul. Otylii zabudowanych garażami
murowanymi

AL

8.

PR.0007.97.2020

w sprawie aktualizacji i przyjęcia
27.08.2020 r. do realizacji "Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska"

KO

9.

w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usuwanie pojazdów z dróg
PR.0007.106.2020 24.09.2020 r. i przechowywanie na parkingach strzeżonych
oraz wysokości kosztów powstałych w razie
odstąpienia od usunięcia pojazdu

KZ

10.

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie
kapitału zakładowego spółki pod firmą
PR.0007.114.2020 07.10.2020 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Rudzie Śląskiej

PW

11.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
udziałów w użytkowaniu wieczystym działek
PR.0007.123.2020 22.10.2020 r. gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym
Bytomiu przy ul. Piotra Niedurnego
zabudowanych garażami murowanymi

AL

12.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
udziałów w użytkowaniu wieczystym działek
PR.0007.124.2020 22.10.2020 r. gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym
Bytomiu przy ul. Jana Furgoła zabudowanych
garażami murowanym

AL

5.

6.
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AL

13..

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
udziałów w użytkowaniu wieczystym działek
PR.0007.125.2020 22.10.2020 r. gruntu położonych w Rudzie Śląskiej Halembie przy ul. Miodowej zabudowanych
garażami murowanym

AL

14.

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
PR.0007.138.2020 26.11.2020 r.
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021

EZ

15.

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Miasta Ruda Śląska z organizacjami
PR.0007.139.2020 26.11.2020 r. pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021

EZ

16.

w sprawie wyrażenia intencji powierzenia
wykonania niektórych zadań własnych Miasta
Ruda Śląska z zakresu gospodarki komunalnej
PR.0007.153.2020 29.12.2020 r.
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Rudzie Śląskiej

PW

17.

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie
kapitału zakładowego spółki pod firmą
PR.0007.154.2020 29.12.2020 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Rudzie Śląskiej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej

PW

18.

w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego
PR.0007.159.2020 29.12.2020 r. planu potrzeb w zakresie prac społecznie
użytecznych w Rudzie Śląskiej w 2021 roku

MOPS

19.

w sprawie określenia trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania
PR.0007.162.2020 29.12.2020 r.
Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Rudzie Śląskiej

EZ

Rozdział 2
Wykaz uchwał częściowo wykonanych przez Prezydenta Miasta, z podaniem przyczyny
częściowego niewykonania

Lp.

1.

nr uchwały

PR.0007.52.2020

data podjęcia

30.04.2020 r.

przedmiot regulacji
w sprawie zmiany uchwały
nr PR.0007.95.2015 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka
w żłobkach miejskich

jednostka
wykonująca

EZ

Przyczyna częściowego niewykonania uchwały:
PR.0007.52.2020 - uchwała unieważniona w części rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego
nr NPII.4131.1.575.2020 z dnia 3 lipca 2020 r.
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Rozdział 3
Wykaz uchwał niewykonanych przez Prezydenta Miasta z podaniem przyczyny ich niewykonania

Lp.

jednostka
wykonująca

nr uchwały

data podjęcia przedmiot regulacji

1.

PR.0007.8.2020

w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli
30.01.2020 r. zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Miasto
Ruda Śląska w roku 2020

EO

2.

PR.0007.9.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie
30.01.2020 r. porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w zakresie zadań publicznych
wynikających z ustawy Prawo oświatowe

EO

3.

PR.0007.34.2020

w sprawie zmiany uchwały
nr PR.0007.162.2017 Rady Miasta Ruda Śląska
27.02.2020 r. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania
Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda
Śląska

PR

4.

PR.0007.43.2020

30.04.2020 r. w sprawie utworzenia branżowej szkoły
II stopnia

EO

5.

PR.0007.70.2020

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
25.06.2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości

KK

6.

PR.0007.83.2020

27.08.2020 r. w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta
Ruda Śląska wotum zaufania

PR

7.

PR.0007.98.2020

27.08.2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska

KK

8.

PR.0007.99.2020

w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
27.08.2020 r. od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

KK

9.

w sprawie określenia zasad wynajmowania
PR.0007.146.2020 02.12.2020 r. lokali i pomieszczeń tymczasowych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Miasta Ruda Śląska

AL

10.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego
dotyczącego udzielania pomocy mieszkańcom
PR.0007.149.2020 14.12.2020 r. Miasta Ruda Śląska w zakresie ponoszenia
kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi

MOPS

Przyczyny niewykonania uchwał:
PR.0007.8.2020 - uchwała unieważniona w całości rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego
nr NPII.4131.1.186.2020 z dnia 06.03.2020 r.,
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PR.0007.9.2020 - uchwała unieważniona w całości rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego
nr NPII.4131.1.125.2020 z dnia 06.03.2020 r.,
PR.0007.34.2020 - uchwała unieważniona w całości rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego
nr NPII.4131.1.279.2020 z dnia 03.04.2020 r.,
PR.0007.43.2020 - uchwała unieważniona w całości rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego
nr NPII.4131.1.498.2020 z dnia 05.06.2020 r.,
PR.0007.70.2020 - uchwała została unieważniona w całości przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
PR.0007.83.2020 - uchwała unieważniona w całości rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego
nr NPII.4131.1.815.2020 z dnia 1 października 2020 r.
PR.0007.98.2020 - uchwała unieważniona w całości rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego
nr NPII.4131.1.853.2020 z dnia 02.10.2020 r.,
PR.0007.99.2020 - uchwała unieważniona w całości rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego
nr NPII.4131.1.854.2020 z dnia 02.10.2020 r.,
PR.0007.146.2020 - uchwała unieważniona w całości rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody
Śląskiego z dnia 08.01.2021 r.,
PR.0007.149.2020 - uchwała unieważniona w całości rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody
Śląskiego nr NPII.4131.1.140.2021 z dnia 19.02.2021 r.

Grażyna
Dziedzic
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